ENTREVISTA DES DE LA GRADA

JUDITH DEVERS
UN SALT CAP A LES TANQUES

L'atleta berguedana Judith Devers va
començar de ben petita en la categoria
benjamí, però no ha estat a partir de la
categoria aleví on va aconseguir ser campiona
de salt de llargada i de la combinada, amb
rècords manresans inclosos, que aquest any
han estat superats per una altra gran atleta com
la Clàudia Galan. Ja en categoria infantil ha
assolit ser sotscampiona en llargada i 80
metres tanques, en aquesta darrera prova amb
rècord manresà, també ha participat en els
catalans de pista coberta amb podis en 60
metres tanques on ha estat segona, mentre que
en llargada i en combinades ha estat tercera,
assolint les plusmarques manresanes en totes
aquestes proves. Aquesta darrera temporada
ha patit diverses lesions musculars que l'han
privada de poder competir en millor
condicions, tot i així ha contribuït en tots els
podis infantils assolits per equips en pista
coberta, aire lliure i relleus. Forma part d'una
generació de grans companyes com la

velocista Judith Canal, la fondista Bethlehem
Manzano, la perxista Meritxell Lladó, la
martillista Xènia Font, i una llista molt llarga
de nois i noies del 2002.
* Recordes quan vas començar a practicar
l'atletisme?
Si, recordo que vaig començar el primer any
de benjamí amb l'Alba.
* Com gairebé la meitat dels atletes de
l'escola d'atletisme, vius fora de Manresa,
concretament a Berga. Com portes això de
tants viatges en cotxe? Creus que la teva
afició a l'atletisme pot encomanar-se a les
teves amistats de la teva població?
A mi no em suposa cap sacrifici, de moment
ho compagino molt bé amb els estudis. El meu
entorn d'amistats coneixen la meva afició i el
club on entreno, de fet, baixo a una companya
a entrenar.
* Has estat benjamina, alevina i infantil
quins són els teus millors moments
esportius de cada etapa?
En aquests sis anys que porto practicant aquest
esport, he viscut moltes sensacions i
emocions. Per exemple. El meu segon any de
Benjamí vaig arribar a les finals Catalanes de
60m.ll. i salt de llargada. Tot i poder participar
a les dues finals, vaig afrontar amb molta més
il·lusió la final velocista. Recordo les
semifinals, on la meva amiga i companya
Judith Canal i jo vam fer els millors temps.
En la categoria Alevina, vaig viure el moment
que fins ara m'ha marcat més en el mon de
l'esport, la molt esperada i desitjada final de
Catalunya de Combinades la qual vaig
guanyar a Serrahima, on també per primera
vegada, vaig superar els 4 metres en salt de
llargada. En aquesta mateixa temporada vaig
assolir el Campionat de Catalunya de llargada
amb una marca de 4,28 que va suposar el meu
primer rècord Manresà. La categoria Infantil,
ha estat una etapa marcada per molta
competència i recordo amb especial il·lusió
les successives i continues millores de marca a

cada sèrie que competia als 60 m.t. a la pista
coberta de Sabadell.
* Has millorat molt en la prova de les
tanques infantil, et veus fent aquesta prova
en el futur, o penses que encara no ho has
dit tot en l'altra prova que t'agrada, el salt
de llargada?
Tot i que amb les tanques em veig molt
còmode i capaç de progressar, tinc el repte
personal pendent amb la llargada. Amb
categoria infantil he estat varis cops a punt
d'assolir els tan desitjats 5 metres, i és el meu
primer propòsit abans de deixar aquesta
categoria.
* Formes part d'un grup de noies molt unit,
és important l'amistat per la practica
esportiva?
És vital, sentir els ànims i el recolzament de
les teves companyes dóna molta motivació.
* Aquesta temporada estrenaràs nova
categoria, la cadet, amb quines il·lusions i
objectius l'afrontes?
Espero aprendre, progressar i treballar al
màxim per aconseguir els millors resultats
possibles. Com a objectiu m'agradaria
aconseguir marca per participar als
campionats d'Espanya.

Judith Devers amb totes les seves companyes que van
ser campiones de Catalunya per equips en pista
coberta el 2015.

RESPOSTES BREUS
Vas néixer a... Berga
Un número... el 7

Un color... el verd
Un animal que et meravella... els cavalls
Un plat que posaries sempre a la taula... els
canalons
I un plat que trauries dels menús... la col
Una peli que tornaries a veure... Bajo la
misma estrella
Quin llibre recomanes per llegir... Algo tan
sencillo como tuitear un tequiero
Una canço per escoltar tota l'estona... En
peu de guerra
Amb quina música no pararies de ballar...
catarres
A la teva agenda tens un viatge a... a Tokio
Una virtut teva... constant
I un defecte... sens dubte, desordenada
Que valores més de les persones... la
humilitat
Una mania a l'hora de competir... moure els
dits de les mans i balancejar-me
Un/a atleta que admires... Usaint Bolt
Una meta esportiva... la divisió d'honor
El teu temps lliure l'aprofites per... llegir i
sortir amb les amigues
Aquest Nadal demanaràs... unes vambes
Un somni... viatjar molt

Judith Devers en la prova de 60 metres tanques
infantil de pista coberta on va millorar el rècord
manresà varies vegades.

Millors marques de la Judith
(fins a 31 de juliol de 2015)

* 60 m.ll.: 8"80 (13)
* 80 m.ll.: 11"18 (15)
* 600 m.ll.: 1'57"4 (14)
* 1.000 m.ll.: 3'46"3 (14)

* 2.000 m.ll.: 8'57"5 (13)
* 60 m.t. (0,5): 9"7 (13). 10"03 (13)
* 60 m.t. PC (0,762): 9"78 (15) rècord inf. manresà
* 80 m.t. (0,762): 12"77 (15) rècord infantil manresà
* 220 m.t. (0,762): 36"0 (14)
* 1000 m.obs.: 3'44"1 (14)
* 1.000 m.m.: 6'47"3 (11)
* 2.000 m.m.: 14'29"9 (12)
* 2 km.m. ruta.: 13'12" (12)
* alçada: 1,34 (15)
* perxa: 1,65 (15)
* llargada: 4,72 (15)
* llargada PC: 4,67 (15) rècord infantil manresà
* triple: 9,68 (15)
* pes (2 kg): 8,86 (15)
* pes (3 kg): 5,31 (14)
* disc (600 gr): 15,30 (15)
* disc (800 gr): 14,70 (14)
* martell (2 kg): 19,61 (14)
* pilota (250 gr): 13,27 (11)
* pilota (400 gr): 15,48 (12)
* javalina (400 gr): 10,45 (12)
* tretratló alev. : 1872 (13)
* tretratló inf. PC: 2061 (15) rècord infantil manresà
* pentatló inf. : 2654 (15)

Judith Devers va ser campiona aleví de Catalunya en
el 2013 de les proves combinades i salt de llargada.
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