
 

 

 



MEMORIAL JORDI LLOPART 

 

 

El pròxim 21 de novembre se celebrarà el Primer Memorial Jordi Llopart 
que estarà inclòs en el "Gran Premi Ciutat del Prat", que es va instaurar el 
2018 per recordar el Moisès Llopart Aguilera, forjador de l'esport català i 
pare d'en  Jordi.   

L'Ajuntament del Prat, el Club Esportiu Pratenc i la família Llopart han volgut 
donar un impuls a l'esport que tant en Moisès com en Jordi van fomentar, 
fent d'El Prat de Llobregat un dels bressols de la marxa atlètica a Espanya.   

Enguany, el memorial tindrà el seu moment culminant a les 13:20 hores del 
diumenge 21 de novembre. Serà llavors quan gairebé un centenar d'atletes, 
de diverses generacions, correran amb la mateixa samarreta un quilòmetre 
en memòria de Jordi Llopart, qui va morir el novembre de l'any passat.  

A les pistes del poliesportiu Sagnier d'El Prat és concentrarà el més destacat 
de la marxa atlètica de l'últim mig segle per córrer aquest Quilòmetre 
d'Honor. Companys, amics i deixebles que ja han confirmat la seva 
assistència: 



JOSEP MARIN 

Impossible entendre la marxa atlètica a casa nostra 
sense el binomi Marin-Llopart. Josep Marin ha participat 
en quatre Jocs Olímpics (de Moscou a Barcelona). 
Medalla d'or als Europeus d'Hèlsinki en 20km i plata en 
els 50km. És va penjar el bronze en els Mundials de Roma 
i la plata en els d'Hèlsinki. Ha estat seleccionador 
espanyol i entrenador de diferents atletes, com Valentí 
Massana. 

  

 

 

DANIEL PLAZA  

 Primera medalla d'or olímpica de l'atletisme espanyol. 
Ha estat present en tres olimpíades, tres Campionats 
d'Europa i quatre Mundials. Plata en els Europeus de 
Split, i bronze en els Mundials de Stuttgart. Quatre 
vegades campió d'Espanya en 20km i un cop campió en 
50km. 

 

 

VALENTI MASSANA 

 Medalla de bronze als Jocs Olímpics d'Atlanta 
de 1996. Ha participat en dues olimpíades, tres 
Europeus (bronze a Hèlsinki), i cinc Mundials 
(plata a Göteborg). És l'actual responsable de la 
marxa atlètica a la Federació Catalana 
d'Atletisme. 

 

 

 

 

 



 

JESUS ANGEL GARCIA BRAGADO 

Conegut com "El Senyor dels Anells", és 
deixeble d'en Jordi i l'atleta espanyol amb més 
participacions en uns Jocs Olímpics, vuit de 
consecutives. Campió del Món en una ocasió i 
subcampió en tres. 

 

 

 

 

RAFFAELO DUCCESCHI 

Ha competit en els Jocs de Los Angeles i Seül, en tres 
Mundials i en dos Europeus. Tres vegades campió 
d'Itàlia. Co-fundador amb Jordi Llopart de L'Escola 
fitwalking a Canet de Mar. 

 

 

 

 

 

BASILIO LABRADOR 

 

Cinquè en el campionat del món a Stuttgart i quart en 
els Campionats d'Europa a Split. Subcampió d'Espanya 
de 50 km en una ocasió i tres vegades medalla de bronze 
en el mateix campionat.  Seva és la idea d'aquest 
Quilòmetre d'Honor. 

 

 

 

 



 

ANDRES MARIN 

 

Present en vuit Campionats del Món i 32 vegades 
internacional absolut. Dues vegades campió d'Espanya 
de 10km i subcampió de 50 Km en una ocasió. 

 

 

 

 

 

MARI CRUZ DIAZ 

La primera atleta espanyola que va guanyar una medalla 
d'or en un Campionat d'Europa. Ha participat en tres 
Mundials, tres Europeus i als Jocs Olímpics de Barcelona. 
Campiona del Món Júnior en els 5000m a Sudbury i rècords 
d'Espanya en 3.000, 5.000 i 10.000m en pista i també en els 
5 i 10km en carretera. 

 

 

 

 

EMILIA CANO 

 

Campiona d'Espanya de 3 i 5 km en pista i 10 km en 
carretera. Ha participat en els Jocs de Barcelona i també 
en dos Mundials i dos Europeus. 

 

 

 

 



 

REYES SOBRINO 

 

Sis vegades Campiona d'Espanya en 10km, ha participat en els 
Mundials de Roma i Tòquio i també en els Europeus de 
Stuttgart i Split. 

 

 

 

 

 

EVA PEREZ 

Rècord espanyol de 20 km en pista. Campiona d'Espanya 
de 5 km el 1995 i campiona d'Espanya de 20 km el 1996. 
Ha competit en els Jocs de Sydney 2000 i als Europeus de 
Munich el 2002.  

 

 

 

 

 

TERESA PALACIOS 

 

Atleta aragonesa establerta a Catalunya, se la 
considera una pionera de la marxa atlètica. Ha 
participat en sis Mundials. 

 

 

 

 



A aquests esportistes d’elit se'ls hi sumaran 60 marxadors i marxadores 
més, totes i tots representants de diverses generacions de la història 
d'aquest esport al nostre país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


