
ELS PIONERS DE L’ATLETISME SABADELLENC 

1906.- Sampere - Gil - Molins - Jordán. 
Guanyadors del primer festival atlètic (fet sense caire oficial, al no haver reglament ni jutges), 
que se’n té coneixement a la ciutat de Sabadell (inauguració Camp del Centre d’Esports 
Sabadell). 

1914.- Joan Moix, Joan Manyosa i Jaume Moratones: 
Primers a participar en una cursa atlètica reglamentada (Pujada al cim de: Sant Llorenç del 
Munt). 

1920.- “Pegàs”: 
Primer cronista esportiu que va escriure sobre atletisme (revista “L’Esforç”). 

1920.- Josep A. Trabal: 
Primer entrenador, barceloní, i assessor tècnic de la Federació Catalana, en donar 
demostracions pràctiques de les diferents proves atlètiques als primers atletes locals 
(nedadors del C.N.S.).  

1922.- Marc Farell: 
Guanyador de la primera cursa atlètica local (1ª Marxa Excursionista de Sabadell). 

1923.- Lluís Folch: 
Posseïdor del rècord de Sabadell més antic (javelina) 

1924.- Manel Mateu: 
Primer campió de Catalunya i d’Espanya absolut i primer recordman absolut estatal (400 m.t.). 
 
1928.- Joaquim Miquel i Gerau García: 
Primers atletes (barcelonins) en batre un rècord d’Espanya absolut a Sabadell (Camp del 
Centre d’Esports, Campionats de Catalunya): Miquel (R.C.D.E.) 400 m.ll. i García (C.F.B.) 
10.000 m.m. 

1928.- Gerau García: 
Primer atleta en batre un rècord iberoamericà a Sabadell (10.000 m.m.) 

1929.- Manel Mateu: 
Primer atleta seleccionat internacional (Espanya-Itàlia). 

1930.- Jaume Jové: 
Primer campió local (fons, “Volta a Sabadell”). 

1933.- Pacífic Carrasco: 
Primer a retransmetre notícies atlètiques per ràdio (Ràdio Club Sabadell). 

1933.- Josep Cruells: 
Primer a rebre instruccions d’un entrenador estranger -un itàlia-, en el transcurs d’uns 
Campionats d’Espanya. 

1943.- Lluís Aguilar: 
Primer a fitxar per un “gran” club (R.C.D. Espanyol). 

1946.- Josep Company: 
Primer a confeccionar taules de rècords locals. 



1952.- Josep Company: 
Primer en obtenir el títol de jutge d’atletisme.  

1953.- Josep Romaguera: 
Primer atleta a ser proclamat “Millor Esportista Sabadellenc”. 

1955.- Olli Virho: 
Primer tècnic estranger, finlandès, en venir a Sabadell per ensenyar els seus coneixements 
als atletes locals. 

1955.- Josep Molins (juntament : Barris-Quesada-Amorós).  
Primer en batre un rècord iberoamericà (relleu 4x1500 m.ll.). 
 
1955.- Joan Camprubí : 
Primer corredor en ser rellevista (portador ànfora), en la cerimonia inaugural d’un gran 
esdeveniment (II Jocs del Mediterrani, Barcelona). 
 
1955.- Josep Company: 
Primer en ser jutge d’un gran esdeveniment atlètic (II Jocs del Mediterrani, Barcelona). 
 
1956.- Josep Company: 
Primer en rebre la Medalla d’Or al Mèrit Atlètic (atorgat per la F.C.A.) . 

1957.- Josep Romaguera: 
Primer a ser campió d’un altre país (800 m.ll./Brasil). 

1957.- Josep Molins: 
Primer en participar el prestigiós Cros de les Nacions (Waregem). Actualment (desde 1973) 
considerat per la IAAF com Campionat del Món de cros. 

1960.- Josep Molins: 
Primer olímpic (Roma). 
Primer en sortir a la portada de la revista oficial de la Federació (“Atletismo Español”, num 
extra 62-63, junio-julio 1960). 

1961.- Montserrat Font: 
Posseïdora del rècord de Sabadell femení més antic (100 m.ll.). 

1962.- Josep Molins: 
Primer medallista internacional (argent per equips) com component de la selecció espanyola 
al Cros de les Nacions (Sheffield) 

1966.- Feliu Lluch-Manuel Gómez C.-Jaume Valls: 
Primer equip en ser medallista en un Campionat d’Espanya (subcampió juvenil cros). 

1967.- Vicens García M.-Eliseu Miralles-Josep Miguel Pérez R.-Joan Seguí: 
Primer equip en proclamar-se Campió de Catalunya Absolut (4x400).  

1968.- Feliu Lluch: 
Primer en aconseguir els 3 títols nacionals en joc (de gran prestigi en aquella época) en una 
mateixa disciplina atlètica (3.000 m.obs) als Campionats d’Espanya d’aquest mateix any 
(Absolut, Militar i “Educación y Descanso”) i proclamar-se triple campió d’Espanya. 



1968.- Mª Teresa Puell, Rosa Mª Saña, Anna Mª Sanmartí, Pilar Puigvert: 
Primers en custodiar un foc olímpic (Mèxic’68) d’un peveter commemoratiu (Plaça Catalunya, 
Barcelona) 

1968.- Feliu Lluch - José Pro - Josep Figueras - Manuel Gómez C. 
Primers portadors d’una torxa olímpica (Mèxic’68) al seu pas per la nostra terra camí de Mèxic 
(Km 548 N-II). 

1968.- Trinidad Gajate. 
Primera en batre un rècord de Catalunya absolut (javelina). 

1970.- Josep Orriols: 
Primer en ser rebut per un Papa, Pau VI, desprès d’una competició (Clàssica: Roma-Albano-
Castelgandolfo). 

1970.- Josep Molins, Joan Roca i José Pro: 
Primer triplet en un gran campionat (Campionat de Catalunya absolut de cros) 

1972.- Collette Besson: 
Primer atleta (francesa) campió olímpic (Mexic’68, 400 m.ll.), en competir a Sabadell (meeting 
internacional “indoor”). 
 
1972.- Carme Valero: 
Primera en ser campiona d’Espanya absoluta (1.500 m.ll.). 
 
1973.- Carme Valero: 
Primera en batre un rècord d’Espanya absolut (1.500 m.ll.), e Iberoamericà.  
Primera a ser proclamada “Millor Esportista Espanyola”. 

1973.- Josep Molins: 
Primer en ser seleccionador nacional (cros femení). 

1974.- José Pro: 
Primer en córrer la mítica cursa de la marató (Campionats d’Espanya). 

1974.- Anders Andersson: 
Primer atleta estranger (suec), en defensar els colors d’un club local (J.A.S.). 

1974.- Carme Valero: 
Primera a participar en un Campionat d’Europa (Roma). 

1974.- Ignasi Costa, Eduard Filella i Àngel Galobart: 
Primers atletes amb llicencia per a participar en competicions de veterans. 

1974.- Ignasi Costa: 
Primer a ser campió d’Espanya veterà (Torrelavega), i recordista estatal (400).  

1975.- Primari Calvet: 
Primer a ser directiu de la Federació Catalana d’Atletisme (vicepresident). 

1975.- José Santos: 
Primer campió del Món per a minusvàlids (1.500 m.ll.) 



1976.- José Santos: 
Primer medallista en uns Jocs Paralímpics (100 m.ll. i llargada) 

1976.- Carme Valero: 
Primera campiona del Món de cros. Primera atleta olímpica a l’estat espanyol. 

1976.- Carme Valero- Olga Seguí- Àngels Guitart- Glòria Pujol- Milagros Blanco- Matilde 
Gómez:  
Primer equip en proclamar-se Campió d’Espanya (absolut, cros). 

1977.- Montse Pujol i Glòria Pujol (germanes): 
Primeres atletes del club (JAS) en formar part del mateix equip nacional de relleus (matx 
internacional amistós absolut “Noruega-Espanya”, Oslo, 4x400). 

1977.- Montse Pujol i Glòria Pujol: 
Primer doblet en un gran campionat (400 metres, Campionats d’Espanya Absoluts). 

1977.- Pere Pujol: 
Primer en ser jutge d’un campionat d’Europa (“indoor”, San Sebastián).  

1978.- Mati Gómez: 
Primera en acabar una marató (1ª Marató de Catalunya). 

1978.- Montse Pujol: 
Primera atleta espanyola en batre un rècord del Món (400 m.t. júnior). 
Primera atleta en ser rebuda pel cap de l’estat SM. Juan Carlos I (lliurament del premi 
Olímpia). 

1980.- Josep Mª Antentas: 
Primer en ser directiu de la Federació Espanyola d’Atletisme (vicepresident). 

1983.- Antonia Griñó: 
Primera atleta veterana en proclamar-se campiona d’Espanya (1.500-3.000, Valencia), i ser 
recordwoman estatal (3.000 m.ll.). 

1987.- Ana Isabel Alonso: 
Primera atleta d’elit, palentina, fitxada per un club local (J.A.S.). 

1989.- Montse Pujol: 
Primera a representar a Espanya en una Copa del Món (Barcelona). 

1989.- Jordi Elfa: 
Primer en ser jutge nacional.  

1990.- Jesús Puigmartí: 
Primer atleta becat en un centre d’alt rendiment (CAR). 

1991.- Josep Mª Antentas: 
Primer locutor televisiu a retransmetre curses i competicions atlètiques (TVE-2). 

1992.- Ricard Rof i Pere Melero: 
Primers en escriure un llibre sobre la historia atlètica d’una ciutat espanyola (Sabadell).  



1992.- Sergey Bubka: 
Primer recordista mundial (ucrainès) en competir a Sabadell (Eix Macià, “Perxa urbana 
Internacional”). 

1992.- Carme Valero (junt al regatista barceloní Miquel Nogués). 
Primers esportistes portadors de la torxa olímpica Barcelona’92 en territori nacional 
(Empúries). 

1992.- Andreu Llovera, Feliu Cusidó i Ramón Ciuraneta: 
Primers en ser jutges en uns Jocs Olímpics (Barcelona’ 92).  

1992.- Josep Mª Antentas i Josep Molins: 
Primers en formar part d’un Comitè Organitzador d’una marató olímpica (Barcelona’ 92). 

1993.- Abdelghani Gouriguer: 
Primer atleta olímpic (en representació del Marroc pel relleu 4x400 a Barcelona’92) en fitxar 
per un club local (JAS). 

1995.- Ester Amiel: 
Primera atleta en promoure una acció solidaria (recollida de samarretes per Nicaragua). 

1995.- Silvia Delgado, Mar Codó i Cristina González: 
Primer triplet femení en un gran campionat (perxa, Campionats de Catalunya Absoluts). 

1995.- Josep Mª Antentas: 
Primer en ser membre d’un organisme internacional (World Master Atlhetics). 

1996.- Jordi Fuster i “Sumi-Informàtica”: 
Primers en dissenyar una web d’un club atlètic nacional (J.A.S.). 

1998.- Rosa Mª Morató: 
Primera en posseir la millor marca europea de l’any (3.000 m.obs). 

1998.- Josep Orriols: 
Primer en ser campió mundial veterà (marxa en ruta per països). 

1998.- Josep Molins: 
Primer President d’un gran esdeveniment social (Centenari de l’Atletisme Català). 

1999.- Anna Jordà: 
Primera en ser abanderat nacional en una gran competició internacional (Mundial juvenil).  

1999.- Carles Ibars, Ramón Ciuraneta i Miguel Carmona: 
Primers en ser jutges d’una Universiada. (Palma) 

1999.- Carles Ibars: 
Primer en ser jutge d’un Campionat del Món (Sevilla).  

1999.- Josep Molins: 
Primer personatge, lligat a l’atletisme, en ser pregoner de la Festa Major de Sabadell.  

2006.- Miguel Quesada: 
Primer en formar part d’una selecció europea (Copa del Món, Atenes).  



2007.- Josep Molins: 
Primer en rebre la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu.  

2007.- Josep Mª Antentas: 
Primer en ser “speaker” d’un gran esdeveniment atlètic (XVII Campionat del Món de veterans. 
Riccione, Itàlia). 

2008.- Miguel Quesada: 
Primer atleta sabadellenc en participar en 2 Jocs Olímpics (Atenas 2004 - Pekin 2008).  

2010.- Sergio Ruiz i Àlex Gotay: 
Primer doblet masculí en un campionat estatal (60 m.ll., Campionat d’Espanya Promesa).  

2010.- Francesc Castander-Rafael García N.-Jordi Villalba-Ricard Rof: 
Primer equip de relleus en ser medallista en un Campionat d’Espanya (subcampió 4x100, 
veterà M-40). 

2011.- Alex Gotay-Xavier Carrión-Albert Moreno-Sergio Ruiz: 
Primer equip de relleus en proclamar-se Campió d’Espanya (promesa 4x100). 

2011.- Natalia Amiel: 
Primera entrenadora en formar part de l’expedició oficial de RFEA en un gran esdeveniment 
(Campionat d’Europa Sub-23). 

2012.- Úrsula Ruiz (burgalesa) 
Primer en assolir una mínima olímpica (pes) en una competició feta a Sabadell (Pista coberta 
de Catalunya/Campionats d’Espanya)  
                                                                           
2012.- David Bustos (balear), i Mark Ujakpor (madrileny) 
Primer en assolir una mínima de participació per un mundial (1.500 m.ll. i 400 m.ll. 
respectivament), en una competició feta a Sabadell (control absolut). 
 
2012.- Llorenç Esteve 
Primer en encapçalar el rànquing europeu de l’any d’una prova (2.000 m.obs “youth” juvenil). 
 
2013.- Ricard Rof 
Primer en formar part d’una Comissió Nacional d’Atletes (veterans). 
 
2014.- Joaquín Joyas (Lluïsos Mataró) 
Primer en batre un rècord del món veterà a Sabadell, (800 m.ll. “indoor” M-55). 
 
2014.- Jordi Torrents 
Primer en participar en uns Jocs Olímpics de la Joventut, (Nanjing). 
 
2016.- Jean Gracia 
Sabadellenc, però francès d’adopció. Primer en tenir un càrrec dins la IAAF (Secretari 
General). Actualment vicepresident de la A.E.A. (Associació Europea d’Atletisme), ha estat 
escollit de forma interina a petició del propi President /Sebastian Coe). 
 


