Esports | P.Fontanals/Manresainfo | Actualitzat el 09/07/2012 a les 12:44

Núria Picas: «Em van dir, si puges
al podi amb la senyera no cobres»
La imatge de la manresana entrant a meta del Campionat del Món de marató de
muntanya estelada en mà ha estat vista a tot el planeta
Núria Picas baixant cap a meta en el campionat del món de marató de muntanya. Foto: Jordi Saragossa

La manresana resident a Berga Núria Picas ha universalitzat l'estelada amb l'entrada que ha fet
aquest passat cap de setmana a la recta de meta del Campionat del Món de Marató de Muntanya
amb una estelada "que ja havia previst que em passessin en cas d'arribar en una posició
destacada de la prova". Aquest gest, el de portar l'estelada a sobre, no el va poder repetir en
l'entrega de medalles "pels advertiments de la Federació Espanyola" sota la samarreta de qui
competia.
De fet, no la van deixar pujar al podi ni amb la senyera. "Em van dir que si pujava amb la
senyera, havia de portar a sobre, també, la bandera espanyola", continua Picas, que davant
d'aquest nou advertiment "els vaig engegar i vaig pujar sense cap bandera". L'amenaça no anava
orientada cap a la possibilitat que no la tornessin a convocat "això no em preocupa", sinó que farien
l'impossible per retenir-li el premi en metàl·lic per haver quedat campiona del món de marató de
muntanya, o sigui, una de les seves principals fonts d'ingressos.
"Jo el què vull és competir i tant de bo em convoqués Suècia o Itàlia, però no és el cas",
argumenta Picas, que recorda que Catalunya ha competit a la prova però com si fos un club sense
adscripció federativa, de manera que amb el mateix resultat haguessin donat la medalla d'or a la
segona classificada "com si els catalans correguéssim a nivell amateur".
En el futur Picas admet que no li preocupa si no la tornen a convocar amb la selecció espanyola,
"jo vaig actuar guiada pels meus sentiments" que no són uns altres que els que representa la
bandera estelada.
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