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Mollerussa acull diumenge el Campionat de Catalunya de 
Relleus dins el Cros Culleré, el primer a Lleida enguany 
 

 Es preveu la participació de 700 atletes amb llicència federativa i 
l’aplicació d’un protocol estricte de prevenció de la Covid-19 

  
Mollerussa acollirà diumenge vinent el Campionat de Catalunya de Relleus Mixtos, una 

prova que celebrarà en el marc del 43è Cros Ciutat de Mollerussa Memorial Josep Ignasi 
Culleré, sent aquest el primer cros que es fa a la demarcació de Lleida  aquesta temporada. 
Així ho han explicat aquest matí l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme (FCA), Joan Villuendas, i Juli Niubó i Eduard Aixalà, per part de 
l’Associació Atlètica Xafatolls. La previsió és que en les dues proves hi participin al voltant de 
700 atletes, els quals han de tenir llicència federativa. 

L’alcalde ha indicat que es tracta d’una fita important, ja que posa de manifest, d’una 
banda, “la voluntat de represa esportiva”, i de l’altra, el fet que la Federació Catalana 
d’Atletisme hagi confiat en Mollerussa, és un reconeixement a la tasca dels Xafatolls com a 
organitzadors i un aval a l’aposta de l’ajuntament per tenir una pista d’atletisme homologada. 
Per la seva part, el president de la FCA ha corroborat aquesta afirmació i ha posat de manifest 
la voluntat de seguir fent competicions descentralitzades per donar activitat al territori. En 
aquest sentit, ha indicat que la prova de relleus del campionat es va dur a terme a Caldes de 
Montbui l’any passat i els tres anys anteriors a Mataró.   

La matinal esportiva es farà seguint estrictament el protocol de prevenció de la Covid-
19. De fet, aquesta ha estat la principal raó per la qual la Federació Catalana d’Atletisme ha 
atorgat a Mollerussa l’organització del campionat català, ja que les instal·lacions municipals 
on se celebrarà, la Pista d’Atletisme i el Circuit d’Autocròs, permeten disposar d’un recinte 
tancat que afavoreix l’adopció de les mesures de seguretat establertes.  

Així, la competició es disputarà sense l’assistència de públic i només es permetrà 
l’entrada al circuit d’atletes i de les persones acreditades com a delegats i entrenadors. Així 
mateix, serà obligatori portar sempre la mascareta posada tot i que els atletes se la podran 
treure un cop feta la sortida amb l’obligació de tornar-se la a posar immediatament passada 
la línia de meta, segons ha explicat Eduard Aixalà. També s’habilitarà una zona d’escalfament, 
en la que es prendrà la temperatura a tothom i únicament es podrà accedir al circuit per 
competir. Així mateix, se senyalitzarà un accés i una sortida diferenciada de la zona de 
competició per evitar encreuaments de persones.  

L’organització de la matinal comptarà amb la implicació d’una cinquantena de 
persones voluntàries dels Xafatolls, segons ha explicat Juli Niubó, el qual ha volgut també 
agrair la confiança dels patrocinadors que són, a banda de la Diputació de Lleida, Ara Lleida i 
la Generalitat, IClotet, A.Miquel, Rosselló, Sorea, FMC i Nayox.  

 
 


