
HA MORT JAIME ENCISO

 

Ens ha deixat en
a Barcelona. La Federació Catalana d'Atletisme vol manifestar 
el seu condol als 
l'atletisme en general per aquesta pèrdua irreparable de 
l'esport català i espanyol. Amb aquesta desaparició l'atletisme 
perd un gran referent per a moltes generacions d'entrenadors i 
atletes.
Nascut a Valladolid el 2
professor titular d'atletisme a l'INEFC de Barcelona, va fer la 
seva activitat atlètica com a entrenador de la Residencia Blume 

de Barcelona durant 30 anys amb grans resultats.
Especialitzat en les proves de tanque
Javier Moracho, Carles Sala i Juan Lloveras, entre d'altres, també va ser entrenador 
de grans velocistes com Miguel Angel Arnau i Loles Vives o saltadors com Antonio 
Corgos. 
 
 

viernes, 04 de diciembre de 

 
Destacado entrenador de vallas en los 80

Falleció Jaime Enciso 

 

Jaime Enciso, uno de los más destacados entrenadores de vallas del atletismo espa

80 años; según informa la Federación Española de Atletismo.

 

Nacido en Valladolid el 24 de julio de 1935 aunque afincado en Barcelona, por sus manos pasaron 

algunos grandes del sector de vallas como Javier Moracho, Juan Lloveras o Carlos Sala y también otros 

atletas destacados de otras especialidades como el que fue

longitud Antonio Corgos o la velocista Loles Vives. Igualmente en los años ochenta ejerció el cargo de 

responsable nacional de vallas siendo director técnico nacional Carlos Gil.

 

Descanse en paz. 

 

 

HA MORT JAIME ENCISO 

Ens ha deixat en Jaime Enciso Larrucea a l'edat de 80 anys 
a Barcelona. La Federació Catalana d'Atletisme vol manifestar 
el seu condol als seus familiars i amics, així com a tot 
l'atletisme en general per aquesta pèrdua irreparable de 
l'esport català i espanyol. Amb aquesta desaparició l'atletisme 
perd un gran referent per a moltes generacions d'entrenadors i 
atletes. 
Nascut a Valladolid el 24 de juliol de 1935, llicenciat en dret i 
professor titular d'atletisme a l'INEFC de Barcelona, va fer la 
seva activitat atlètica com a entrenador de la Residencia Blume 

de Barcelona durant 30 anys amb grans resultats. 
Especialitzat en les proves de tanques, on va assolir grans resultats amb atletes com 
Javier Moracho, Carles Sala i Juan Lloveras, entre d'altres, també va ser entrenador 
de grans velocistes com Miguel Angel Arnau i Loles Vives o saltadors com Antonio 
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