ANNA TUGUES MASACHS

Nascuda a Badalona, el 7 d'abril del 1911. La seva vida esportiva no va ser llarga
però sí molt intensa i brillant. Els seus germans Felip i Josep, el primer, Campió de
llançament de martell i el segon també Campió de llançament de pes i de 400
metres tanques, la van iniciar en l'atletisme i va ser la primera atleta femenina
representant el Futbol Club Badalona. Té la llicència número I (femenina) de la Real
Confederación Española de Atletismo.
L'any 1928 comença els seus primers entrenaments de llançament del pes, del disc
i del javalot.
El 1931 es proclama Campiona de Catalunya i d'Espanya i és rebuda pel president
Macià que li agraeix la victòria que ha portat a Catalunya junt amb altres atletes
de l'època. Guanya també els Campionats de Catalunya de llançament de pes els
anys 1932, 1933, 1934, 1935 i 1936. Aquest últim any també guanya el de
llançament de disc. Pel que fa als Campionats d'Es panya, a més del ja esmentat del
1931, guanya també els del 1933 i 1935, és recordwoman de Catalunya i d'Espanya
els anys 1931, 1932 i 1936. Aquest darrer rècord nova ser millorat fins a 30 anys
més tard, el 1966.
E l 1933 va formar part de l'equip català que va anar a competir a Albí (França);
per la seva brillant actuació, la Federació Francesa li va imposar la Medalla de
Joana d'Arc.
E l 1936 es va un ir al grup d'atletes femenines de Palestra, dirigit per Pompeu
Fabra, amb la mirada posada a participar a l'Olimpíada Popular que no es va arribar
a celebrar.
Anna Tugues posseeix diverses medalles i guardons, però els seus guardons viscut s
i més estimats són el de la primera cursa que va córrer a l'Hospitalet de Llobregat
en la qual va ser l'única noia de Badalona enfront de totes les altres atletes ja
organitzades del Club Femení d'Esports de Barcelona; aquest a cursa és una de les
poques que no va guanyar.
Un altre record viscut és la concessió als seus germans d'una Placa del Rei Alfons
XIII com a premi al Campionat Peninsular d'Atletisme celebrat a Reus l'any 1928 i
on 5 atletes de Badalona (Culí, Oliver, Mateo, i els dos
germans Tugues) van ser els puntals de la victòria catalana.
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