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El Club Associació Atlètica Palamós enguany
celebra el seu 31è aniversari, i ho fa amb una
salut de ferro, com així ho demostra el seu
actual creixement, tant quantitatiu com
qualitatiu . Això ha estat possible gràcies a
una manera d'entendre i de viure aquest
esport i dels esforços de moltes persones que
han aportat el seu gra de sorra perquè siguem
on som ara.  
 
HISTÒRIA DE l'ASSOCIACIÓ ATLÈTICA 
PALAMÓS 

El club Associació Atlètica Palamós va ser
fundat  l’any 1980 per un grup d’amics,
practicants d’atletisme, que en aquells
moments , ara fa trenta-un anys, es volien
menjar el món. La joventut , la il.lusió i unes
enormes ganes de treballar i i fer coses van
fer possible que en poc temps l’AA Palamós
tingués més d’un centenar d’atletes en totes
les categories.  

Els primers anys van ser frenètics,
participàvem en totes les curses ja fossin
competitives -cros, pista, ruta-, com curses
populars i marxes. Allà on hi havia una cursa

hi havia representació palamosina. Lògicament els resultats, bons resultats, no es van fer esperar i això encara ens
va motivar més a entrenar-nos i entrenar els joves , i els no tant,   que volien formar part de l’Associació.  

Més tard vindria la fal·lera per organitzar proves i així vam estar durant un bon grapat d’anys : Cros de Palamós;
Campionats Territorials de Cros i de Catalunya de Veterans al passeig del Mar . Per cert el passeig era l’epicentre , el
santuari on tots entrenàvem a partir de les set de la tarda , i fins a les deu de la nit , allò semblava les rambles.  El
nostre “santuari” era conegut arreu de Catalunya , i molt aviat arreu del món amb l’organització a la nostra vila  del
Campionat del Món de 100 km ,  al qual van participar  32 països . També vam organitzar proves com la Milla i els
10.000 m ll  , la Cursa de Carnaval, la Mitja Marató, la Marxa Mar i Muntanya, la Flama del Canigó, en la qual els
atletes de l’Associació, durant més de vint anys, van portar des del Canigó,    la Flama del Canigó amb relleus,
acompanyats  per descomptat de l’amic Quixal.  
 
L’Associació era coneguda arreu del món, i per descomptat també la vila palamosina. L’èxit organitzatiu i esportiu
ens acompanyava , els nostres atletes participaven en proves de reconegut prestigi com les maratons de Barcelona, 
Madrid, Nova York, París, Londres, Venècia, Múrcia... així com en múltiples competicions per equips. Cal ressaltar la
pujada al Veleta (Granada) amb 50 quilòmetres i amb un desnivell  de 3.300 m. Aquí l’Associació ha guanyat dues
vegades, rècord  de la prova inclòs, en la categoria individual, i hem quedat tercers d’Europa per equips. També vam
ser campions de Catalunya de mitja marató...  

I entre curses i organitzacions, i al llarg d'aquests anys van néixer noves seccions : patinatge artístic, futbol sala ,
aeròbic- funky i hip-hop, gimnàstica rítmica, manteniment físic per a adults i per a la tercera edat, o el ioga  i la
consciència corporal, o com el cas de la psicomotricitat i  multimèdia, activitats que , a excepció del patinatge
artístic, ara les organitzen directament d'altres entitats i AMPA de la vila . De fet l’AA Palamós ha treballat i treballa
per tal que l'esport arribes a tothom , creant seccions de les diferents disciplines esportives en els moments en que
aquestes no eren absorbides ni representades per cap entitat esportiva.  
 
A l'any 2009 el club va passar a anomenar-se Associació Atlètica Palamós-Calonge-St. Antoni. El 7 de març de 2009
es feia la presentació oficial a l'Estadi Municipal de Palamós; durant l'acte de presentació també es va homenatjar al
que durant 20 anys va estar el president i un dels fundadors, Isidro Verdún, que va rebre una placa commemorativa
de mans del nou president, Xavi Cugat. Actualment el club ha tornat als seus orígens , en quan a la denominació,
passant a denominar-se Associació Atlètica Palamós.  
 
A l'actualitat el club compta amb la seccció de patinatge artístic. Aquí també es van organitzar actes d'important
rellevància com el Festival Internacional de Patinatge Artístic Vila de Palamós, en el qual hi participàven els millors
patinadors del món tant individuals com d’equip.  
 
Al llarg d’aquests trenta-un anys l’Associació ha estat capaç de mantenir-se ferma en tot moment , fins i tot en els
moments més delicats, i això ha estat possible gràcies a les moltes persones que han estat i continuen fent possible
que la història com a club estigui plena de satisfaccions  esportives, socials i humanes. Gràcies sobretot a la
companyonia i a l’amistat ferma i duradora que ens dóna ànims per continuar treballant per  l’Associació Atlètica
Palamós , i per l’esport  palamosí.  
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