El final de “Les Mítiques”?
XVIII edició

El C.M.B.S.C., tal com es va dir en el moment de la sortida de la XVIII edició, comunica que aquest és el darrer
any que es disputen les 24 Hores amb l'actual format. Aquesta decisió no és fruit d'un fet puntual sinó com a
reflexió de l'evolució que ha anat prenent la cursa al llarg dels anys:
•

L'any 1993 el C.M.B.S.C., en aquells moments amb uns 50 socis organitza la primera edició de les 24
Hores en un petit local de Sant Celoni, el Sax Sala, amb una pista Scalextric, 40 metres de corda i 8
equips convidats.

•

En la segona edició s'amplien els participants a 16 i, tres anys després, en l'edició del 1997, ja van ser 25
els equips que optaven a participar en unes 24 Hores al Pavelló d'Esports sobre una pista que superava
els 50 metres de corda.

•

El punt culminant va arribar en l'edició del 2003, on apareix per primera vegada el nom de “Les
Mítiques” escrit per David Miró en el pòster que va fer, amb pista Ninco de quasi 70 metres de corda, 31
equips, mànigues nocturnes amb il·luminació de la pista, parcials i velocitat punta en la realització de la
Pole... un desplegament de mitjans que l'organització va intentar assumir per seguir el camí que marcaven
altres curses de 24 hores que en aquells anys iniciaven el seu camí. Però el C.M.B.S.C. del 2003 en prou
feines tenia 20 socis i les persones que impulsaven les 24 Hores estaven ja fora de l'slot d'alta
competició.

•

En l'edició del 2004 es pren la decisió de rebaixar expectatives i organitzar unes 24 Hores assumint les
limitacions que imposaven els recursos humans de què es disposava: el motor és donat per
l'organització, no hi ha mànigues nocturnes, no hi ha patrocinadors...

•

Aquest tendència de “rebaixar expectatives” s'ha mantingut en les posteriors edicions fins que, pensem,
actualment les 24 Hores poden estar lluny d'aquella etiqueta de “Les Mítiques”. Els equips que
habitualment disputen curses de 24 hores, troben a Sant Celoni criteris i maneres de fer diferents a les
altres proves, que potser els fa dubtar de la seva participació, però, en l'altre plat de la balança hi ha la
tradició i el nivell competitiu que, creiem, s'ha mantingut fins ara.

Amb el desig que siguin els participants, i no el C.M.B.S.C., qui decideixi quina serà la darrera edició de les 24
Hores, pensem que per mantenir la prova en el calendari ha arribat el moment de fer alguns canvis més,
assumint que potser ens allunyaran encara més de “Les Mítiques”.
A dia d'avui només podem avançar que, tal com es va dir, si es celebra l'edició 2011 a Sant Celoni, no es farà a
l'estiu i passaria a disputar-se en dates que, a ser possible, no hipotequin per 19è any consecutiu les vacances
de l'organització.
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Una de les definicions de mític (traducció del castellà): Que se li atribueixen qualitats o excel·lències que no té, o bé una realitat que no és.

