
BIOGRAFIES PREMIS “JAS – MARCA”  
 
Aquests 10 personatges han donat nom als prestigiosos premis JAS-MARCA que atorga 
l’entitat als atletes i socis més destacats al llarg de cada temporada. (Instaurats al 1994).  
 
• Josep Molins: 
Primer atleta sabadellenc que va ser olímpic. Internacional absolut en 28 ocasions. 
Subcampió Iberoamericà dels 5.000 i 10.000 m.ll. En una edició del Cros de les Nacions -
conegut actualment com a Campionat del Món- fou sisè. Recordista espanyol absolut dels 
3.000 i 5.000 m.ll. Campió d’Espanya absolut dels 5.000 i 10.000 m.ll. i subcampió en 1.500 
m.ll. i cros. Elegit millor esportista sabadellenc en quatre ocasions. Posseïdor de la Medalla de 
la Ciutat al Mèrit Esportiu. Des del 2004 i després d’una completa remodelació, les Pistes 
Municipals porten el seu nom. 

• Carme Valero 
Doble campiona del món de cros. Primera dona olímpica en la història de l’atletisme espanyol. 
Elegida millor esportista espanyola en quatre ocasions. Recordista d’Espanya absoluta dels 
800, 1.500 i 3.000 m.ll. En aquestes tres proves i en cros ha estat vint-i-una vegades 
campiona d’Espanya absoluta, assolint el seu primer títol a l’edat de disset anys en 1.500 m.ll. 
En aquesta prova aconseguiria set títols consecutius. 

• Josep Maria Bravo 
Un dels joves atletes de la J.A.S. que més prometia. En la seva categoria fou campió de 
Catalunya en cros i 3.000 m.ll. (cadet), i als 1.500 m. obstacles (juvenil). Amb un 
esperançador futur per davant, era cridat a ser una figura del mig fons català. Als disset anys, 
amb il·lusió d’emportar-se cap a casa una medalla, moria a la carretera quan anava a Sant 
Sebastià a disputar els seus primers Campionats d’Espanya. Des de 1987, 
ininterrompudament, l’Ajuntament de Sabadell organitza un cros per les categories de 
promoció que porta el seu nom. 

• Montse Pujol 
Olímpica i mundialista. Recordista femenina mundial júnior dels 400 m.t. (57”94). De petita va 
batre innombrables rècords d’Espanya, cosa que la va fer ser considerada nena prodigi de 
l’atletisme espanyol. La seva progressió fou espectacular. Als 14 anys es proclama campiona 
de Catalunya absoluta i queda 4a. als Campionats d’Espanya absoluts. Als 15 debuta amb la 
selecció espanyola absoluta. Als 16 es proclama Campiona d’Espanya absoluta. I als 17 bat 
dos rècords d’Espanya absoluts en una hora i participa en els Campionats d’Europa absoluts. 

• Glòria Pujol 
Als dos anys i mig de començar a entrenar, i quan només té setze anys, aconsegueix debutar 
a la selecció espanyola absoluta, i estableix -a més- un nou rècord d’Espanya en el relleu 
4x400. Aquell mateix any participa a la Copa d’Europa, esdeveniment en qual estarà present 
en dues ocasions més. Malgrat ser una velocista d’elit, va formar part de l’equip de cros de la 
J.A.S. que va aconseguir tres títols de campió d’Espanya absolut. 

• Lluís Amat 
Un dels cinc fundadors de la Joventut Excursionista Pensament (1921), nom primitiu de la 
nostra entitat. El 1924, en fer-se oficial el nom, n’és elegit primer president. Té dinou anys i 
s’ocupa del càrrec fins al començament de la Guerra Civil. Fou un dels impulsors de l’activitat 
atlètica a la nostra ciutat, fet que li va suposar la fugida de molts socis en desviar la filosofia 
muntanyenca de l’entitat. Segueix lluitant i crea la secció atlètica (1927). Desaparegut durant 
la guerra. 
 
 
 



• Joaquim Candela 
Soci número 2. Primer president en fundar-se la secció atlètica de la nostra entitat (1927) Va 
triar el disseny de la samarreta que encara avui en dia porten els nostres atletes. Amb la seva 
empenta, fou una peça capital en la captació de nous socis i practicants per a la secció 
atlètica. després de la guerra, en 1946, fou un dels onze refundadors de l’entitat que varen 
signar al Cafè Urpí (llavors seu social) els primers estatuts amb el nom nou de Joventut 
Atlètica Pensament. Quatre anys després s’adoptaria el nom actual. 

• Jaume Jové 
Soci número 3. Primer atleta a obtenir un títol de campió de Sabadell (de fons, el 1930). Ha 
estat al servei de l’entitat amb diferents funcions (atleta, entrenador, directiu, delegat...) durant 
gairebé cinquanta anys. A causa de la manca de diners que patia l’entitat, va fabricar el primer 
material propi que va tenir club: tanques, javelines, llistons, bancs per al vestidor...i fins i tot un 
artefacte casolà que feia les funcions de pistola de sortides. Guardava les samarretes,que la 
seva dona rentava, de tots els corredors. 

• Josep Company  
Soci número 4. Secretari de la J.A.S. de forma totalment desinteressada durant quaranta 
anys. Va recopilar un completíssim arxiu de l’evolució dels rècords de Sabadell. Al 1957 evità 
la desaparició de la J.A.S. Durant dos anys fou l’única persona (atletes i directius, 
absolutament tots havien marxat) que va donar vida a l’entitat, amb l’únic objectiu de no 
deixar-la morir. Convenç a un nou president, Joan Colomer, i junts emprenen el camí de la 
salvació del club. 

• Joan Colomer 
Soci número 7. Va tenir durant gairebé trenta anys els rècords de Sabadell absoluts de 100 i 
200 m.ll. i salt de llargada. En 1959, amb molta valentia, accepta el càrrec de president, 
malgrat que la J.A.S. no disposa ni de pistes, ni d’atletes ni de directius. Aquesta situació, que 
feia dos anys que durava, semblava que havia de portar a la desaparició del club. Juntament 
amb Josep Company (qui va ser qui li va convèncer per al càrrec), aconsegueix el compromís 
municipal de construir l’estadi que s’inauguraria el 1961, la il·lusió i els atletes tornen al club.  


