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L’amateur Jaume Leiva correrà la Mitja en el camí per assolir una plaça per a Londres 2012

L’aficionat que va voler ser olímpic
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Jaume Leiva s’entrena cada dia sense excepció. “És més regenerador rodar una horeta que no fer res”, assegura

Granollers

Ramon Solé

Hi ha molt pocs casos cone-
guts d’atletes no profes-
sionals que arriben a les 
olimpíades; a banda d’unes 
qualitats físiques excepcio-
nals, per anar als jocs calen 
moltes hores d’entrenament, 
que els aficionats no tenen. 
Jaume Leiva és un d’aquests 
pocs casos. L’atleta terrassenc 
de 28 anys, que treballa com 
a coordinador d’un gimnàs 
i entrenador personal, treu 
temps d’on pot per entre-
nar; la resta la fan les seves 
qualitats físiques que, com 
les dels professionals, són 
excepcionals. Ara té a tocar 
el somni olímpic; només li 
falta un obstacle: baixar de 
les 2h 14min, la mínima per 
aconseguir el passaport per a 
Londres 2012.

Leiva va començar a córrer 
en ferm als 16 anys, sota el 
guiatge del que encara és el 
seu entrenador, Domingo 
López. Des de llavors, ha acu-
mulat un palmarès notable: 
després de guanyar diversos 
campionats de Catalunya 
de 5.000 i 10.000 metres en 
categories de formació, com 
a atleta absolut ha estat cam-
pió català de 10.000 metres 
i de mitja marató (2011), i 
diverses vegades subcampió 
de 5.000; ha estat dos cops 
campió d’Espanya de cros per 
equips amb la Selecció cata-
lana i ha ocupat dues tempo-
rades seguides el primer lloc 
del rànquing català de mara-

tó i mitja marató. Té una 
millor marca en mitja marató 
d’1h 04min 16s i, en marató, 
de 2h 15min 28s (Berlín, 
2010). Gràcies a aquesta tra-
jectòria, Jaume Leiva –que 
corre com a independent– 
gaudeix avui del patrocini de 
Runner’s World Tarragona 
i Adidas. Diumenge vinent 
correrà la seva tercera Mitja 
de Granollers després de fer 
grans papers el 2011 (5è) i el 
2009 (9è).

I tot això, treballant sis 
hores diàries. “Abans en feia 
entre 8 i 10; ara, gràcies als 
patrocinis, puc descansar 
una mica més”, explica. Leiva 

admet que cal molta voluntat 
per entrenar al seu nivell 
i, alhora, treballar. “Quan 
acabes la feina has de ser 
molt fort per anar a córrer 
25 quilòmetres; és evident 
que calen condicions físiques 
concretes, però tot és una 
qüestió de cap. La voluntat 
neix del repte i el somni que 
tens, i està clar que si vols 
aconseguir alguna cosa, has 
de treballar cada dia. El més 
important és el suport de 
la família i la gent que està 
cada dia amb tu”, explica. 

La seva condició d’amateur 
es nota també en el fet que, 
a diferència dels atletes que 

corren per marques, el ter-
rassenc s’ha de pagar viatges 
i desplaçaments (amb l’ajut 
dels patrocinadors), tot i 
que a l’Estat espanyol ja no 
és així. “Aquí ja m’he fet 
un nom gràcies a les meves 
marques, i vaig a les curses 
convidat”, diu.

TOT VA COMENÇAR AMB 
UN PROBLEMA PERSONAL

Aquest estatus privilegiat 
que Leiva s’ha guanyat a 
pols en el món de l’atletisme 
espanyol té l’origen fa tres 
anys, quan va viure una situ-
ació personal delicada, arran 

de l’estrès. “L’atletisme va 
ser la via de sortida: l’únic 
moment en què desconnec-
tava dels problemes era quan 
corria”, explica. L’esport va 
ajudar el terrassenc a superar 
el mal tràngol i va sentir que 
necessitava nous reptes; fins 
aleshores havia fet curses 
com a molt de 10.000 metres. 
“Vaig anar un dia a entrenar 
i li vaig dir al míster que 
volia nous reptes: la marató”. 
A partir d’allà, Jaume Leiva 
va començar el camí que l’ha 
portat a ser qui és, i a tocar 
amb els dits el somni de les 
olimpíades.

Jaume Leiva té marcat 
amb vermell al calendari 
el 25 de març. Aquell dia 
intentarà l’assalt a la plaça 
per a Londres, a la Marató de 
Barcelona. Serà un repte difí-
cil: “Hi ha tres places. Una 
la té assegurada en Carles 
Castillejo, que ja va fer la 
mínima de 2h 14min; l’altra 
és quasi segur que li donaran 
a l’Ayad Lambdassen, que 
segur que baixa de les 2h 
10min a la Marató d’Otsu. La 
tercera plaça ens la jugarem 
Chema Martínez, Nacho 
Cáceres, José Carlos Hernán-
dez, jo...”, explica. El repte 
de Leiva, però, va més enllà: 
vol baixar de 2h 13min (dos 
minuts i mig respecte del 
seu millor temps) per optar a 
la beca de la federació espa-
nyola. “Amb aquest suport 
econòmic [uns 700 euros al 
mes durant dos anys] podria 
deixar algunes hores a la fei-
na; a més, el teu catxet fix a 
les curses puja”. Un objectiu 
ambiciós que Jaume Leiva 
se sent capaç d’assolir; no és 
estrany, venint d’un aficionat 
a l’atletisme que un dia es va 
proposar ser olímpic i que és 
a punt d’aconseguir-ho.

Dos concerts per amenitzar 
l’espera per a la cursa 

EL 9 NOU

Dos concerts han servit, aquest cap de 
setmana per amenitzar la recta final 
de l’espera per a la cursa. L’auditori de 
les Franqueses va ser l’escenari, com és 
habitual, del tradicional Concert de la 

Mitja (imatge de l’esquerra), com sem-
pre, a càrrec dels alumnes de les escoles 
municipals de música de la Garriga i les 
Franqueses, i del cor infantil Amics de 
la Unió, de Granollers. D’altra banda, 
l’Associació d’Amics d’en Jordi Vinar-
dell va organitzar un concert de gospel, 
aquest diumenge a les 6 de la tarda a 
la Sala Sant Francesc (foto dreta), amb 

Gospel Girls i Mr & Mrs. Jones. Els 
beneficis d’aquest concert es donaran a 
la unitat de cures pal·liatives de l’Hospi-
tal de Granollers.

El programa d’actes previs de la Mit-
ja continuarà aquest dimarts, amb la 
conferència de l’Agevo al Museu de 
Granollers, a les 7 de la tarda. El tema 
serà l’activitat física i la gent gran.
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LA MITJA. ELS ACTES PREVIS
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Xerrada a 
Canovelles sobre 
els beneficis de 
córrer
Canovelles

En el marc dels dies pre-
vis a la Mitja Marató de 
Granollers, la biblioteca 
Frederica Montseny de 
Canovelles, serà l’escenari, 
aquest dijous 2 de gener a 
partir de 2/4 de 8 del vespre, 
de la xerrada “Pels que cor-
ren... i pels que encara no”. 
L’acte anirà a càrrec de Xavi 
Larruy i Antonio Amores i es 
tractaran aspectes com: què 
necessitem per córrer, per 
què correm, com transmetre 
les sensacions d’eufòria, 
llibertat, repte, adrenalina, 
superació, esforç, constància, 
diversió, etc. La xerrada és un 
complement ideal tant per 
als que enguany s’han animat 
a posar-se a córrer amb l’al-
licient de la Mitja, com per 
als que en tenen ganes però 
s’ho estan pensant.
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Falten 6 dies


