
ATLETES OLÍMPICS SABADELLENCS 

(Breu biografia atletes formats al club) 

 

Josep Molins: 

Olímpic a Roma’60: eliminatòries 5.000 m.ll. 

Internacional absolut en 28 ocasions. 

Subcampió iberoamericà (1960): 5.000 m.ll./ 10.000 m.ll. 

6è Cros de les Nacions (1962) - actual Campionat del Món de cros 

Subcampió per equips (selecció espanyola) en el Cros de les Nacions (1962)  

Participant en 4 edicions del Cros de les Nacions (1957 / 1961 / 1962 / 1964) 

Recordista espanyol absolut: 3.000 m.ll. / 5.000 m.ll. 

Campió d’Espanya absolut: 5.000 m.ll. / 10.000 m.ll. 

Subcampió d’Espanya absolut: 1.500 m. ll. / cros. 

Participant al Campionat d’Europa absolut (1958): eliminatòries 5.000 m.ll. 

7è classificat als Jocs del Mediterrani (1955): 5.000 m.ll. 

5è a la tradicional cursa Sant Silvestre de Sao Paulo (1958), i guanyador per equips (selecció espanyola) 

Guanyador de la tradicional cursa de la Jean Bouin (1958) 

Recordista iberoamericà absolut 4 x 1.500 m.ll. (selecció espanyola) 

Elegit “Millor Esportista” sabadellenc en 4 ocasions (gesta només igualada per Santi Esteva i Carme Valero). 

 

Carme Valero: 

Olímpica a Montral’76: eliminatòries 800 m.ll. / 1.500 m.ll. 

Primera dona en la història de l’atletisme espanyol en ser olímpica. 

Internacional absoluta en 25 ocasions.  

Doble campiona del món de cros (1976/1977),  i 3a en 1975. 

Participant en 7 edicions consecutives Campionat del Món cros des de 1972 (31a / 25a / 9a / 3a / 1a /1a /10a). 

7a Campionat d’Europa absolut (1974): 1.500 m.ll. 

4a Campionat d’Europa junior (1973): 1.500 m.ll. 

Elegida “Millor esportista espanyola” en 4 ocasions (1973 / 1975 / 1976 / 1977). 

Elegida “Millor atleta espanyola del segle” (XX). 

Recordista d’Espanya absoluta: 800 m.ll. / 1.500 m.ll. / 3.0000 m.ll. 

Campiona d’Espanya absoluta: 800 m. / 1.500 m. / 3.000 m. / 5.000 m./ cros / 1.500 m. “indoor”. 

En total ha estat 25 vegades campiona d’Espanya absoluta (el primer als 17 anys: 1.500 m.ll.). 

Primer portador de la torxa olímpica Barcelona’92 en territori nacional. 

 

 

 

 

 



José Santos: 

Participant als Jocs Paralímpics de Toronto’76: 2n 100 m.ll. / 3r llargada 

Participant als Jocs Paralímpics d'Arnhem’80:  3r 1.500 m.ll. / 4rt 100 m.ll. / 4rt llargada 

Participant al Campionat del Món Paralímpic (1975):  

1r 1.500 m.ll. / 2n 100 m.ll. / 2n llargada / 3r pentatlò 

Participant al Campionat del Món Paralímpic (1978): 1r 1.500 m.ll. / 2n 100 m.ll. / 3r llargada 

Participant al Campionat d’Europa Paralímpic (1980): 2n 1.500 m.ll./ 4rt llargada / 6è 100 m.ll. 

En ocasions puntuals també titular en l’equip absolut de la JAS per la lliga catalana. 

Portador de la torxa olímpica dins l’Estadi Olímpic de Montjuich amb motiu dels Jocs Paralímpics de Barcelona’92. 

 

Montse Pujol: 

Olímpica a Seul’88: eliminatòries 800 m.ll. 

Internacional absoluta en 43 ocasions. 

Recordista mundial junior 400 m.t. (57”94) 

Considerada nena prodigi de l’atletisme espanyol al batre innumerables rècords nacionals en categories promoció. 

Als 13 anys es classifica 4ª al Campionat de Catalunya absolut (alçada) 

Als 14 anys es proclama campiona de Catalunya absoluta i queda 4a als Campionats d’Espanya absoluts (alçada). 

Als 15 anys debuta amb la selecció espanyola absoluta (matx internacional amistós). 

Als 16 anys es proclama campiona d’Espanya absoluta (400 m.ll.), i com juvenil participa a l'Europeu junior. 

Als 17 anys bat 2 rècords d’Espanya absoluts en 1 hora (400 m.ll. / 400 m.t.) i participa a l'Europeu absolut. 

Elegida “Millor Atleta” espanyola en 2 ocasions (1981 / 1982) 

Campiona d’Espanya absoluta: 400 m.ll. / 800 m.ll. / 1.500 m.ll. / 400 m.t. / pentatlò. 

Subcampiona d’Espanya absoluta: 200 m.ll. / 100 m.t. 

Campiona d’Espanya absoluta “indoor”: 400 m.ll / 800 m.ll. / 1.500 m.ll. 

En total ha estat 14 vegades campiona d’Espanya absoluta (8 cops aire lliure / 6 cops pista coberta). 

4a Copa del Món (1989): 1.500 m.ll. 

4ª Campionats Iberoamericans (1986): 800 m.ll. 

5a Campionats d’Europa “indoor” (1987): 800 m.ll. 

6a Campionats d’Europa absoluts (1986): 4 x 400 m.ll. 

8ª Campionats d’Europa “indoor” (1990): 1.500 m.ll. 

Participant en 4 Campionats d’Europa absoluts consecutius (1978 / 1982 / 1986 / 1990). 

Participant als Campionats del Món de 3.000 m.ll. i 400 m.t. (1980): semifinalista 400 tanques. 

Participant als Campionats del Món de pista coberta (1987): eliminatòries 1.500 m.ll. 

Participant en 3 Campionats d’Europa de pista coberta (1981 / 1987 / 1991). 

5è lloc Rànquing Mundial IAAF (1989): 1.000 m.ll. 

8è lloc Rànquing Mundial IAAF (1990): milla. 

Participant més jove (17 anys, 5 mesos i 20 díes) prova 400 m.t. Campionat Europa Absolut (rècord vigent). 

 

 

 

 



Miguel Quesada: 

Olímpic a Atenes’04 i Pekin’08: eliminatòries 800 m.ll. 

Internacional absolut en 12 ocasions. 

Subcampió d’Europa absolut pista coberta (2007): 800 m.ll.  

4t Campionats Iberoamericans absoluts (2002): 800 m.ll. 

Guanyador cursa 800 metres Campionat d’Europa de seleccions (2009)  - antiga Copa d’Europa - 

Representant a Europa (reserva cursa 800 metres) a la Copa del Món (2006) - Europa campiona - 

Guanyador de la Copa del Món (2006) com a component de l’equip campió (Europa). 

5è Campionat d’Europa absolut (2006): 800 m.ll.  

9è Campionat d’Europa sub’23 (2001): 800 m.ll.  

Participant Campionats d’Europa absoluts (2002) : semifinals 800 m.ll. 

Participant Campionats d’Europa absoluts “indoor” (2009): semifinals 800 m.ll. 

Recordista iberoamericà absolut 4 x 800 m.ll. (selecció espanyola). 

Subcampió d’Espanya absolut: 800 m.ll. (tant pista coberta com aire lliure). 

Elegit “Millor Esportista” sabadellenc (2006). 

 


