
  

 

 

       68è Campionat de Sabadell 2020 (Foto Carmel Rodríguez) 

 

 

 

• En les noces d’or del cros català. 

• Medallistes JAS en campionats internacionals. 

• Pista coberta de Catalunya (Sabadell): 

De pista de 1.000 rècords a Hospital. 

• Rècords d’Espanya batuts per atletes de la JAS. 

• Ara fa 10 anys: 

Inauguració de la pista coberta Catalunya. 

 

 

BUTLLETÍ DIGITAL -    Nº - 16 

Any 2020 



EN LES NOCES D´OR DEL CROS CATALÀ, MANRESA 1970, LA JAS VA GUANYAR 
ELS TÍTOLS PER EQUIPS I INDIVIDUALMENT. 
 
El  22 de febrer de 1970 – ara ha fet 50 anys-, el Campionat de Catalunya de cros,va 
commemorar la seva cinquantena edició. Cronològicament no separaven 50 anys de la 
primera – Vallvidrera 1916 - però per distints avatars no  es va disputar aquesta competició 
- amb el títol en joc - els anys 1918 i 1919 ni tampoc el 1937, 1938 i 1939, un total de cinc 
anys sense campionat. 
El Club Atlètic Manresa, que ja havia organitzat el de l´any precedent, va encarregar-se de 
fer-ho, també en el de les noces d´or, i ho van fer de forma impecable. Un excel·lent 
programa de mà, amb les col·laboracions dels grans coneixedors del nostre esport, 
Rossend Calvet, Francesc Castelló, Josep Corominas i Guerau Garcia ho van fer possible, 
així com el patrocini de la Caixa d´Estalvis de Manresa i de´l´Ajuntament de la ciutat que el 
va incloure dins de les festes tradicionals de la Misteriosa Llum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instal·lacions municipals d´El Congost va ser l´escenari escollit amb sortida i arribada 
a la pista d´atletisme. Els títols en joc: els individuals i per equips importantíssim aquest 
últim en les competicions per clubs. 
 



LA JAS CAMPIONA AMB MOLINS (1r), ROCA (2on i PRO ( 3r.) 
 
La superioritat de la Joventut Atlètica Sabadell en la cursa sènior masculina va ser absoluta.  
Jaume Valls Vila, atleta de la JAS, i corresponsal del Diari Sabadell escrivia el dia abans 
que Molins i la JAS eren els grans favorits i que cinc d´ells es podrien classificar entre els 
12 primers i.... no es va equivocar. Pep Molins, Joan Roca i José Pro varen ocupar els tres 
primers llocs, amb Josep Faro (8é) i Josep Maria Antentas (11é). Aquest «top» es 
completaria amb  Santiago Manguán (Cornellà, 4rt), Oriol Olivé (Manresa, 5é), Norbert 
Ricart (Reus Ploms, 6é), Antonio Amorós (SC Gramenet, 7é), Rufino Galan (Cornellà, 9é) i 
Vicente Egido (Barça, 10é). 
Personalment recordo força bé, com van anar aquests 12 kilòmetres de  cursa, en un dia 
de primavera i sobre un recorregut molt desigual i exigent i del qual només els menys de 
300 m. de pista a cada volta, de les sis en total donaven una mica de treva . 
Com ja era habitual en tots els crosos, José Pro va prendre la iniciativa des del 
començament amb Olivé que «jugava» a casa al seu costat. Molins i Roca no massa lluny 
els van deixar fer. El manresà va resistir fins al km. 4 aproximadament i els sabadellencs 
van passar a dominar la cursa. Pep va marxar en els metres finals i així guanyava per 
tercera vegada i de forma consecutiva el títol de campió de Catalunya de cros amb un temps 
de 37 min.i 28 seg., tres segons per davant de Roca i cinc de Pro: mentre que Manguan 
arribaria a més d´un minut del vencedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Manresa 1970 / 50è Campionat Catalunya de cross / Equip JAS (campió per clubs)  
Drets (d'esquerra a dreta) : 
Jaume Jové, Josep Molins, Josep Figueras, Ramón Montllor, Jaume Valls i Jordi Pablo. 
Agenollats (d'esquerra a dreta): Josep Faro, Joan Roca, José Pro i Josep Mª Antentas. 



La JAS va guanyar de forma incontrastable, ho havia fet igualment unes setmanes abans 
en els Campionats Provincials i amb la mateixa fórmula de puntuar els cinc primers 
classificats de cada club. La «profunditat» de l´equip de cros de la JAS, no s´acabava amb 
que aquell diumenge a Manresa amb els que van donar de forma directa el títol als 
sabadellencs, ja que els Félix Lluch i Manuel Gómez Crespillo podrien haver estat 
perfectament entre els 5 primers, en un equip en el qual un migfondista com Josep Figueras 
era sempre molt útil en el camp a través, com ho va ser un any abans amb l´aferrissada 
lluita entre la JAS i el RCD Español. 
A la capital del Bages, la jornada va ser més que profitosa, ja que nous atletes més joves 
estaven preparats per fer el relleu. En júniors - no hi havia la categoria promesa, a llavors,- 
i sobre 7km. Paco Benavente va lluitar fins a on li va ser possible va batre amb qui s´anaven 
repartint els triomfs en la temporada, Martinez Bayo (RCD Español). Benavente s´enduria 
el subcampionat. Per Bayo, recent víctima de la COVID 19, seria el títol. 
Carles Sans (4rt) i Isidor Saura (6é) portarien a la JAS a la victòria per equips en juvenils. A 
la categoria femenina júnior Anna Maria Sanmartí va ser (5a) i Juana Moreno (10a), i atenció, 
ja que en la cursa juvenil sobre 1000m., una tal Carme Valero s´enduia el títol. Dos anys 
més tard competiria en  el mundial absolut de camp a través. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Retall Diari Sabadell (25-2-1970) 
 



FINAL A UNA GRAN TEMPORADA. 
 
La temporada 1969-70 va ser d´un fort ascens dels equips de fons de la JAS, entrenats per 
Àngel Galobart i Josep Molíns. El final de l’estació del cros va ser la Copa Catalana. Una 
competició de prestigi que en aquesta VI edició, i després de les proves puntuables 
disputades a Barcelona, Lleida, Igualada i Torelló, va tenir com a guanyador absolut a Joan 
Roca i el 3r lloc per Josep M. Antentas, amb la J.A.Sabadell primera per clubs. En júniors i 
juvenils primers llocs per Paco Benavente i Isidor Saura, respectivament., així com un 3r 
lloc per Anna Maria Sanmartí entre les júniors. 
La efemèride de les Noces d´Or del campionat de Catalunya de cros, era la cloenda a una 
temporada en la qual el camp a través de la JAS havia estat imparable i en algunes proves 
sobre l´asfalt. Els fondistes locals es vam imposar en la Marcel.li Gené de Reus, la Jean 
Bouin, i en els crosos de Tarragona, Granollers, Lleida, Sabadell, Igualada i en el campionat 
provincial a Cornellà. No eren solament els especialistes de fons que donaven els punts al 
nostre club, ja que les actuacions de Figueras, Valls, Montllor tenien un gran valor, sense 
oblidar-nos de Lluch, campió català militar a Gavà, aquesta mateixa temporada, ni Manuel 
Gómez, una autèntica troballa de l´especialitat. 
Per acabar aquest repàs al cross-country, recordar que Pep Molins va haver de tornar a la 
JAS per proclamar-se campió de Catalunya (1968-1969 i 1970), com atleta del RCD 
Español havia estat 3r (1956) i repetint aquesta posició ja amb fitxa pel CN Barcelona els 
anys 1962 i 1964. 
Joan Roca va aconseguir dos subcampionats (1969 i 1970) i un tercer lloc (1968), mentre 
que José Pro va ser campió català el 1972, va segon el 1971 i tercer el 1973 i 1974. 
A nivell col·lectiu la JA Sabadell als títols de 1968-1969 i 1970 hi afegiria els de 1972 i 1974. 
 
JOSEP MARIA ANTENTAS.   



 
 
 

RELACIÓ  ATLETES  JAS  MEDALLISTES  INTERNACIONALS 
Relació de tots els atletes de la JAS en assolir una medalla en un Campionat internacional 

Individualment o per equips (com a component de la respectiva selecció espanyola) 
 

ANY NOM              CAMPIONAT  LLOC   PROVA            MEDALLA 

 
1971 Carme Valero    Jocs de la FISEC (o ISF)  Avinyó (França)  600 m.ll.   or   

1973 Carme Valero    Jocs de la FISEC (o ISF)  Harlem (Holanda)  800 m.ll.   or   

1973 Carme Valero    Copa Europa (ronda preliminar) Rijeka (Iugoslàvia)  1500 m.ll.   or 

1975 Carme Valero    Campionat Món   Rabat   cros   bronze 

1975 Carme Valero    Jocs del Mediterrani  Argel   1.500 m.ll.  bronze 

1975 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) 100 m.ll.   argent 

1975 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) 1500 m.ll.   or 

1975 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) llargada   argent 

1975 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) pentatló   bronze 

1976 Carme Valero    Campionat Món   Chepstow (Gal·les)  cros   or 

1976 José Santos    Jocs Paralímpics   Toronto (Canada)  100 m.ll.   argent 

1976 José Santos    Jocs Paralímpics   Toronto (Canada)  llargada   bronze 

1977 Carme Valero    Campionat Món   Düsseldorf (RFA)  cros   or  

1977 Carme Valero    Copa Europa (semifinal )  Sttutgart (RFA)  3.000 m.l..  argent 

1977 Antonio Albalá    Copa Lugano (semifinal)  San Remo (Itàlia)  20 km.m. x equips  bronze 

1977 Josep Orriols    Copa Lugano (semifinal)  San Remo (Itàlia)  50 km.m. x equips  bronze 

1978 Montse Pujol     Westathletic   Sittard (Holanda)  400 m.ll.   argent 

1978 Montse Pujol     Westathletic   Sittard (Holanda)  400 m.t.   or 

1978 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) 100 m.ll.   argent 

1978 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) 1500 m.ll.   or 

1978 José Santos    Campionat Món Paralímpic  Stoke Mandeville (G.B.) llargada   bronze 

1978 Montse Pujol    Jocs de la FISEC (o ISF)  Ankara (Turquia)  400 m.ll.   argent 

1978 Montse Pujol    Jocs de la FISEC (o ISF)  Ankara (Turquia)  4 x 400    argent 

1980 José Santos    Campionat Europa Paralímpic París   1500 m.ll.   argent 

1980 José Santos    Jocs Paralímpics   Arnhem (Holanda)  1500 m.ll.   bronze 

1986 Àngels Valls    Jocs de la FISEC (o ISF)  Açoteias (Portugal)  cros x equips  argent 

1987 *Ana I. Alonso    Copa Europa (final C)  Oporto (Portugal)  10.000 m.ll.  or 

1988 *Teresa Recio    Campionat Món Universitari  Bolonia (Itàlia)  cros x equips  argent 



1988 *Ana I. Alonso     Westathletic   Brussel·les  10.000 m.ll.  or 

1995 Rebeca Bueno    Jocs de la FISEC (o ISF)  Banska Bystrica (Eslovènia) 800 m.ll.   bronze 

1996 Aquilino Soto    Campionat Món Màster (M70) Brujes (Bèlgica)   ½ marató   argent 

1996 Rosa MªMorató    Jocs de la FISEC (o ISF)  Antalya (Turquia)  cros x equips  argent 

1997 Bernat Bartolomé    Jocs de la FOJE   Lisboa   400 m.t.   argent 

2000 Aquilino Soto    Campionat Món Màster (M70) Valladolid   ½ marató x equips  or 

2001 *Beatriz Pascual    Campionat Europa Junior  Grosseto (Itàlia)   10.000 m.m.  bronze 

2003 *Beatriz Pascual    Copa Europa marxa  Cheboksary (Rússia) 20 km.m. x equips  bronze 

2005 Matilde Gómez    Campionat Món Màster (W60) San Sebastián  10 km.m. x equips  argent 

2007 Miguel Quesada    Campionat Europa “indoor”  Birmingham  800 m. ll.    argent 

2007 Miguel Quesada    Decanation   París   800 m.ll.   bronze 

2008 Antonio González     Campionat Europa Màster (M45) Ljubljana   20 km. m.   argent 

2008 Antonio González    Campionat Europa Màster (M35) Ljubljana   20 km.m. x equips   bronze 

2008 *Christel Shustak.    Campionat Europa Màster (W60) Ljubljana   10 km.m.   bronze 

2008 *Christel Shustak.    Campionat Europa Màster (W60)  Ljubljana   10 km.m. x equips  or 

2009 Miguel Quesada    Campionat Europa Seleccions Leiria (Portugal)  800 m.ll.   or 

2011 *Anna Serra    Campionat Europa Màster (W35) Gante (Bèlgica)  4 x 200    argent 

2012 Ricard Rof    Campionat Europa Màster (M50) Zittau (Alemanya)  4 x 100   bronze 

 
2013 Josep Busoms    Campionat Europa Màster (M85) San Sebastián  disc   or 

 
2013 Josep Busoms    Campionat Europa Màster (M85) San Sebastián  pes   argent 

2013 Josep Busoms    Campionat Europa Màster (M85) San Sebastián  martell     argent 

2013 Josep Busoms    Campionat Europa Màster (M85) San Sebastián  martell pesat  argent 

2013 Sergio Ruiz    Jocs del Mediterrani  Mersin (Turquia)  200 m.ll.   bronze 

2013 Alexis Rodríguez    Jocs de la FOJE   Utrecht (Holanda)  2.000 m.obs  or 

2014 Josep Mª Antentas    Campionat Europa Màster (M65) Nowa Ruda (Polònia) muntanya x equips  argent 

2014 Jordi Torrents    Campionat Europa   Samokov (Bulgària)  Junior / cros x equips argent 

2014 Jordi Torrents    European Youth Olimpic Trials Baku   3.000 m.ll.  or 

2014 Alexis Rodríguez    European Youth Olimpic Trials Baku   2.000 m.obs.  argent 

2015 Antonio González    Campionat Europa Màster (M50) Grosseto (Itàlia)  30 km.m.   or 

2015 J. Manuel Gómez    Campionat Europa Màster  (M40) Grosseto (Itàlia)  30 km.m. x equips  or 

2015 J. Manuel Gómez    Campionat Europa Màster  (M40) Grosseto (Itàlia)  30 km.m.    bronze 

2016   Antonio González    Campionat Europa Màster (M50) Vila Real (Portugal)  30 km.m.   or 

2016   Antonio González    Campionat Europa Màster (M35) Vila Real (Portugal)  30 km.m. x equips  or 

2016   J. Manuel Gómez    Campionat Europa Màster (M40) Vila Real (Portugal)  30 km.m.   bronze 

2016   J. Manuel Gómez    Campionat Europa Màster (M35) Vila Real (Portugal)  30 km.m. x equips   or 

2016    Manuel Vázquez    Campionat Europa Màster (M55) Vila Real (Portugal)  30 km.m. x equips  or 

2017 Antonio González    Campionat Europa Màster  (M55) Aarhus (Dinamarca) 20 km.m.    bronze 



2017 Antonio González    Campionat Europa Màster (M35) Aarhus (Dinamarca) 20 km.m. x equips  or 

2018 Antonio González    Campionat Europa Màster (M55) Alicante   30 km.m.    argent 

2018 Antonio González    Campionat Europa Màster (M55) Alicante   30 km.m. x equips  or 

2018 Antonio González    Campionat Món Màster (M55) Málaga   20 km.m. x equips  or 

2019 Teresa Vegas    Campionat Europa Màster (W60) Venècia (Itàlia)  5.000 m.ll.  argent 

2019 Sara Beltran    Campionat Europa Màster (W40) Venècia (Itàlia)  cros x equips  argent  

 

 

Observacions : 

• F.O.J.E.= Festival Olímpic de la Joventut Europea 
• F.I.S.E.C = Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique 
• I.S.F. = International School Sport Federation 

 
  
La Copa d’Europa es va disputar en varis formats de categoria i divisions segons l’època 
Actualment, és el Campionat d’Europa de Seleccions 
 
La Copa Lugano de marxa atlètica es va disputar per semifinals segons zona geogràfica 
Actualment, és la Copa del Món 
 
 
 * Atletes no sabadellencs ni formats al club. 
 

 

                   Podium Campionat Europa veterà. 2012 Zittau (Alemanya). 4x100 M50 
 



 

Cronologia d’una pista d’atletisme on s’han batut mil rècords a condicionar-la com Hospital 

PISTA COBERTA DE CATALUNYA (SABADELL) : DE PISTA DE MIL RÈCORDS A HOSPITAL 

Des de la seva inauguració (2010), s’han batut un total de 1.005 rècords: 

3 del món, 4 d’Europa, 212 d’Espanya i 786 de Catalunya 

 

La Pista Coberta de Catalunya ja ha complert amb èxit els seus primers 10 anys des de la 

seva inauguració, bé, no exactament 10 anys (ho farà el pròxim 26 de setembre) però sí que 

ja ha completat 10 temporades hivernals. Recordem que és l'única instal·lació a Catalunya 

amb una pista d'atletisme reglamentaria dins, el que suposa que tota la temporada hivernal de 

pista coberta ("indoor") en l'àmbit català, giri al voltant de la pista de Sabadell. En l'àmbit 

estatal, només Sant Sebastià, Valencia, Antequera, Salamanca, Madrid i Ourense tenen 

pavellons amb pista atlètica. Oviedo i Saragossa també tenen pavellons amb pista atlètica a 

dins, però el perímetre és de dimensions reduïdes i no arriba al clàssic de 200 metres d'anella. 

Per tant, és obvi que a cada temporada algun Campionat d'Espanya tingui com a seu a 

Sabadell, el que suposa un desplaçament d'atletes (i altres acompanyants) arreu del país cap 

aquí i una estància en la nostra ciutat per disputar el Campionat d'Espanya atorgat a Sabadell 

i amb la posterior difusió en els mitjans de comunicació locals en les seves localitats d'origen. 

 

 



Fent una mica de història 

A l'haver estat president del club, he viscut en primera persona tot el procés d'ençà que 

l'Ajuntament de Sabadell ens va insinuar per primer cop, allà per un llunyà 1994, la possibilitat 

d'instal·lar una pista coberta d'atletisme a Sabadell. Fou en Josep Manel Piedrafita (Regidor 

d'Esports) qui ens ho va plantejar, i tots els companys de Junta vàrem obrir els ulls com 

taronges. Així doncs, des de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS), vàrem encoratjar la iniciativa 

municipal perquè suposava tornar a posar a Sabadell dins el mapa atlètic. Per la ciutat, 

suposava reviure els bons moments viscuts quan Sabadell era l'exemple a seguir en l'àmbit 

estatal quant a instal·lacions esportives, tal com en motiu de l'Assemblea anyal de Periodistes 

Esportius del país (Palma de Mallorca, 1968) va concedir a l'Excel·lentíssim Ajuntament de 

Sabadell el Premi Especial pels mèrits a la gran tasca desenvolupada. A partir d'aquest 

reconeixement, Sabadell seria reconeguda amb l'honorífic títol de "Sabadell: Ciudad Piloto del 

Deporte Español". Eslògan que fou molt popular en aquella època al ser molts els 

sabadellencs que lluïen orgullosos l'adhesiu commemoratiu a la carrosseria del seu cotxe. 

A la JAS érem i som coneixedors del que havia representat tenir una pista "indoor" a Sabadell 

i del que podia representar un altre cop en el futur tornar-la a tenir. Recordem que Sabadell ja 

va tenir una pista atlètica al Pavelló Municipal d'Esports durant tota la dècada dels anys 70, 

però les seves mides reduïdes (4 carrers i 156 metres d'anella de fusta i 6 carrers centrals de 

50 metres de goma) va fer que caigués en desús tot i ser l'única ciutat catalana en tenir una 

pista d'atletisme dins un pavelló. Actualment, els requisits necessaris per acollir un gran 

esdeveniment atlètic (qualsevol Campionat d'Espanya, per exemple) és d'una anella de 200 

metres i de 6 carrers (8 en la recta principal) tal com té la nova pista de Sabadell. 

 

Pavelló Municipal d'Esports (1972):  la francesa                    Pavelló Municipald’Esport. Foto: Diari Sabadell          

Colette Beasson, actual campiona olímpica (Mèxic'68).  

Foto Pere Ferran (DS) 

                               

Fent una mica d'història, tot va començar en 1995 quan el Palau Sant Jordi de Barcelona va 

acollir el V Campionat del Món "indoor". Era prou conegut que la pista del mundial que 

s'instal·lava al Sant Jordi era provisional i que llavors es muntaria de manera fixa en un altre 

lloc. Aquesta possibilitat d'aprofitar la pista ja va començar a agafar força inclús un any abans 



del mundial, i més tenint en compte que llavors Catalunya no disposava de cap pista "indoor", 

el que suposava que els Campionats de Catalunya s'haguessin de celebrar 

incomprensiblement a Saragossa, doncs no hi havia una altra opció. Diferents ciutats 

catalanes van mostrar interès per la pista, Sabadell entre elles, i per tant, la possibilitat que 

la pista passes del Sant Jordi a Sabadell era real. El problema era trobar un lloc prou ample i 

sense bigues pel mig per ubicar la pista tal qual sense haver d'escurçar-la. I el més important: 

de caràcter fitxa, permanent tot l'any estalviant el muntatge i desmuntatge de cada temporada. 

És d'agrair, que la Regidoria d'Esports de Sabadell volgués que des del primer moment (1994), 

la JAS estès al corrent de què s'estava bullint als despatxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               V Campionat del Món-1995 (Palau Sant Jordi). Autor desconegut 

Finalment, Vilafranca del Penedès es va endur el pastís en oferir el Palau Firal del Vi per ubicar 

la pista durant 2 mesos a l'any, el que suposava muntar i desmuntar la pista a cada temporada, 

ja que el Palau tenia una altra activitat la resta de l'any. Mai no va ser del gust dels atletes, 

perquè tot i ser la mateixa pista en què s'havia disputat un mundial absolut, l'escenari no era 

prou acollidor per a la competició atlètica. Molts dels atletes en córrer allà, la defineixen com 

una pista "freda" sense prou ambient (de fet, constava de molt pocs seients a la graderia). 

Econòmicament, tampoc era rendible, es diu que costava al voltant d'un milió de pessetes (uns 

6.000 euros) cada cop que es muntava i desmuntava, però no hi havia altra opció.  

 

 

 

 

 

 

 
                            

                                     Palau Firal del Vi. (Vilafranca del Penedès). Autor desconegut 

 



A això cal sumar les despeses del trasllat i d'emmagatzemar la pista (desmuntada) la resta de 

l'any en una nau. Així i tot, i a manca d'altres escenaris, l'atletisme català hem d'estar agraïts 

amb Vilafranca per haver tingut 15 anys de temporada "indoor" (1996-2010). 

 

28 març 1998. Assemblea Federació Catalana. S’aprova tenir pista “indoor” a Sabadell 

Paral·lelament, i tenint en compte els inconvenients de la pista de Vilafranca,  l’Ajuntament de 

Sabadell encara no havia renunciat del tot a perdre la pista del mundial, segueix apostant fort 

per recuperar-la i com a tal fa una proposta ferma a la Federació Catalana d’Atletisme 

mitjançant la JAS. El que es pretenia era saber el què pensaven els clubs catalans per si valia 

la pena lluitar per la pista o deixar-ho córrer. 

El tema és debatut en el transcurs de l'Assemblea de la FCA (28 març 1998) i els clubs 

catalans donen total conformitat a què la pista coberta instal·lada (de manera provisional) a 

Vilafranca vingui a Sabadell, única ciutat catalana en tenir interès a acollir la pista, ja que 

l'Ajuntament ofereix els terrenys i edificarà segons subvencions. La proposta fou acceptada 

per 168 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Amb aquest requisit, l'Ajuntament 

comença a moure fitxa. 

 

3 desembre 1999. Aprovat pressupost municipal. Inclou una partida per la pista “indoor” 

El ple de l'Ajuntament de Sabadell aprova el pressupost municipal per l'any 2000, destacant 

la inversió destinada a l'esport, cosa que durant l'època de l'anterior Alcalde (Antoni Farrés) 

no se li va prestar gaire atenció. No obstant això, Farrés (primer Alcalde de la ciutat elegit 

democràticament després del franquisme) sí que passarà a la història de la ciutat per tot el 

que va aportar, fet que li va permetre ostentar el càrrec durant gairebé 20 anys. Manuel Bustos 

l'havia rellevat en l'Alcaldia aquest mateix any 1999. 

Un dels apartats que en els últims anys havia rebut menys diners, era el de les instal·lacions 

esportives, canviava el seu panorama per l'exercici de l'any 2000, on l'Ajuntament vol destinar 

280 milions de pessetes (1.682.800 euros) per la construcció de la nova zona esportiva de 

Sant Oleguer en la Ronda Bellesguard on aniria la pista "indoor" i com un complement més a 

l'edifici de les ja existents Piscines Municipals (actualment, "Joan Serra", en honor al primer 

olímpic sabadellenc en natació). Tot i això, també s'anuncia que la xifra pot ser variable segons 

subvencions pendents amb la Diputació de Barcelona, tot i que les converses estan molt 

avançades. 

 

 

 

 



14 febrer 2003. La Comissió de Govern de l’Ajuntament dona llum verda a la pista “indoor” 

Tot i que l'Ajuntament confirmava en 1999 que les converses amb la Diputació estaven molt 

"avançades", finalment aquestes no van quallar fins 3 anys més tard. Tot i així, cal reconèixer 

que en el transcurs d'aquest període va haver-hi diversos canvis de govern estatal i autonòmic, 

fet que dificultava rematar amb la corresponent signatura el que estava emparaulat amb els 

dirigents de la legislatura anterior. Finalment, ja hi ha acord entre Ajuntament i Diputació per 

fer realitat una pista coberta d'atletisme a Sabadell: la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya. 

La corresponent signatura del Conveni (previst per abans de final de mes) permetrà iniciar la 

redacció del projecte executiu. 

Així doncs i gràcies a aquest acord, el 14 de febrer del 2003, la Comissió de Govern de 

l'Ajuntament dóna llum verda per construir una instal·lació de referència per acollir una pista 

atlètica a dins. Aquest edifici es construiria al voltant de les Pistes Municipals d'Atletisme, d'una 

superfície de 7.000 metres quadrats per acollir uns 1.500 espectadors. L'Alcalde Manuel 

Bustos afirma que aquesta pista donarà capitalitat de l'esport a Sabadell. 

Per tant, ja no es parla d'ubicar la pista junt edifici Piscina Municipal, tot i estar dins el mateix 

barri, sinó de buscar una ubicació en uns terrenys més a prop de les Pistes, lloc on existeixen 

diversos horts de titularitat dubtosa just rere el Pou de Glaç (habitacle construït cap al segle 

XVII amb la finalitat d'emmagatzemar glaç per l'estiu). L'objectiu és fer del barri de Sant 

Oleguer un gran complex poliesportiu per convertir-se amb un nucli de gran activitat entre les 

Pistes, la Piscina, la Bassa i la Pista Coberta. 

 
28 febrer 2003. Signatura Conveni entre Ajuntament i Diputació. Es convoca concurs públic 

L'acord a què varen arribar l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona queda 

consolidat amb la corresponent signatura de Conveni. Finalment, aquesta es produeix el 28 

de febrer de 2003, on es signa a l'Ajuntament de Sabadell el Conveni per la construcció de la 

Pista Coberta de Catalunya entre la Diputació i l'Ajuntament i, al mateix temps, s'obre un 

concurs públic per adjudicar el projecte.  

 

 

 

 

 

            Ajuntament Sabadell. Signatura Conveni Diputació de Barcelona. Foto: Diari Sabadell 



Manuel Bustos (Alcalde de Sabadell) i Manel Reyes (President de la Diputació de Barcelona) 

signen un conveni per definir les característiques de la Pista Coberta de Catalunya i, com a 

tal, la Diputació destina una subvenció de 300.000 euros per fer un estudi que defineixi les 

característiques i emplaçament d’aquesta instal·lació. 

A l'Acte també són convidats Romà Cuyàs (president Federació Catalana d'Atletisme) i Ricard 

Rof (President Joventut Atlètica Sabadell). El mateix Cuyàs, il·lusionat, creu que l'objectiu ja 

seria poder inaugurar la instal·lació per l'any 2005 o 2006. Malauradament, les coses van anar 

més lentament. 

 
11 febrer 2004. Presentació projecte guanyador del concurs públic convocat per fer la pista 

Arrel concurs públic convocat per l'Ajuntament, l'11 de febrer de 2004 es presenta el projecte 

guanyador a l'aula de les Pistes Municipals d'Atletisme "Josep Molins" i sota la presència de 

Rafael Niubó (Secretari General de l'Esport de la Generalitat). Anecdòticament, per Niubó, 

recentment escollit en el càrrec, suposa el seu primer Acte públic com a nou Secretari General. 

En el transcurs de l'Acte, Niubó confirma que Sabadell era l'única ciutat catalana interessada 

fermament a acollir una pista "indoor". 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Simulació maqueta del projecte guanyador del concurs. 

L'Alcalde Bustos reconeix que un cop assolit el compromís de la Diputació i de la Generalitat, 

ara només falta el Consejo Superior de Deportes per involucrar-se en aquest llaminer projecte. 

Es dóna a conèixer el projecte guanyador per ser el de millor qualitat arquitectònica per la idea 

de millor adaptació a l'espai. 

Presentat pels mateixos arquitectes, Mario Corea i Lluís Morán, es tracta d'un projecte 

innovador que aposta per la lluminositat. Té 7.000 m² i amb una pista totalment nova (sense 

aprofitar la de Vilafranca a l'estar ja molt castigada) i ubicat just al costat de les "Pistes". El 



projecte preveu construir una gran coberta-porxo per minimitzar l'impacte paisatgístic i 

adaptar-se al terreny. Arquitectònicament, es tracta d'un edifici que busca la màxima harmonia 

amb l'entorn més proper per evitar l'impacte visual. 

Convidats a l'Acte, també assisteix la Junta Directiva de la JAS, fruit de l'actual bona relació 

entre Ajuntament i club, i com agraïment a donar-se un suport mutu en la lluita per portar la 

pista a Sabadell, tan beneficiosa per la ciutat i per l'atletisme sabadellenc. 

 

6 maig 2004. Reunió Ajuntament – Consejo. La pista ja té un interès de caire nacional 

La construcció d'una pista atlètica "indoor" a Catalunya (concretament a Sabadell) ja té un 

interès de caràcter nacional fins al punt de començar a involucrar-se l'Estat. Jaime Lissavetzky 

(Secretario de Estado para el Deporte) efectua visita l'Ajuntament de Sabadell el 6 de maig 

del 2004 on manifesta que la Pista Coberta d'Atletisme a Sabadell és una prioritat pel Govern 

Espanyol. El Consejo Superior de Deportes té informes positius de la Real Federación 

Española de Atletismo (RFEA) i de la Federació Catalana d'Atletisme (FCA) que avalen la 

necessitat que Catalunya tingui per fi una pista coberta d'atletisme permanent d'acord amb la 

seva tradició i potencial atlètic. 

 

13 desembre 2005. Signatura Consejo i Ajuntament. S’aprova la construcció de la pista 

A Madrid, el 13 de desembre de 2005, té lloc una altra signatura de Conveni (la definitiva) per 

la construcció de la Pista Coberta de Catalunya entre Jaime Lissavetzky (Secretario de 

Estado para el Deporte) i Manuel Bustos (Alcalde de Sabadell). Era una prioritat pel Govern, 

ja que hi havia informes favorables de la RFEA i de la FCA sobre la necessitat que Catalunya 

tingués una pista coberta d'atletisme. Les obres serien finançades per: Ajuntament de 

Sabadell, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Consejo Superior de Deportes. 

L'acord signat a Madrid, posa el punt final a un llarg procés de negociacions a diverses bandes 

iniciat en 1998. Des de llavors, les converses de l'Ajuntament entre totes les Administracions 

han sigut constants fins a arribar a l'acord final. 

 

 

 

 

 

                      Consejo Superior Deportes (Madrid). Signatura Conveni. Foto: Diari Sabadel 



De la inversió prevista de 10.626.337 euros, el Consejo i la Generalitat aporten 4 milions 

cadascun. L’Ajuntament contribueix amb 1.400.000 i la Diputació amb 600.000 euros. Cal tenir 

en compte, que el terreny el posa l’Ajuntament i que la Diputació ja havia invertit 300.000 euros 

en fer l’estudi de viabilitat (2003).  

Lissavetzky va felicitar l'Ajuntament per l'esforç fet fins ara per aconseguir que les diferents 

administracions participin en aquest projecte arquitectònic i que ara ja s'està recollint els seus 

fruits. La Pista Coberta de Sabadell i de Catalunya, instal·lació que promet ser puntera, 

comença a agafar cos, gràcies al fet que, segons el Conveni signat, s'estableix que les obres 

siguin finançades conjuntament. 

Bustos també va tenir un pronunciament similar, en agrair l'esforç i la participació de totes les 

administracions per aconseguir fer realitat aquest projecte i permetre que Sabadell sigui 

encara més un referent en el món de l'esport i de l'atletisme. 

Cal tenir present, que l’Ajuntament de Sabadell ja mantenia des de 1998 contactes amb les 

federacions espanyola i catalana  per aconseguir impulsar la construcció d’aquesta pista, 

tenint en compte la tradició i seguiment que l’atletisme i l’esport tenen a la ciutat. 

El mèrit cal atribuir-lo a l’Alcalde Bustos per haver estat capaç de convèncer a les Institucions 

en construir una pista a Sabadell. En reconeixement, la JAS va lliurar a Bustos la insígnia d’or 

del club en el transcurs de la Festa Social de la JAS (2006). 

 

31 gener 2006. Visita institucional als terrenys on s’ubicarà la pista 

El següent pas es produeix el 31 de gener de 2006, on té lloc la presentació pública del projecte 

en una visita al mateix terreny a on s'ubicarà la Pista Coberta de Catalunya i donar a conèixer 

el calendari d'obres. Hi assisteixen totes les autoritats vinculades amb el projecte: Manuel 

Bustos (Ajuntament), Jaime Lissavetzky (Consejo), Rafael Niubó (Generalitat), Pere Alcober 

(Diputació), José Maria Odriozola (RFEA) i Romà Cuyàs (FCA).  

 

 

 

 

 

 

                   Bassa de Sant Oleguer. Visita protocol·lària terreny on ubicar Pista. Foto: D.S. (E.Alsina) 



Invitats per l'Ajuntament, també hi assisteixen els representants de la JAS: Ricard Rof (com 

expresident) i Josep Molins (com actual president).Tot i que es trepitja el mateix terreny on 

anirà la Pista Coberta, l’Acte protocol·lari té lloc just davant mateix: el vestíbul de la Bassa de 

Sant Oleguer, per una senzilla raó de millor comoditat pels assistents (asseguts i sota sostre). 

Els mateixos arquitectes de l'obra donen a conèixer que el seu projecte seria presentat a una 

exposició a Nova York, el qual suposa una projecció internacional a una obra feta a Sabadell. 

L'exposició feta al Museu d'Art Modern (MoMA) de Nova York "On site. New architecture in 

Spain") era en relació a una panoràmica de la millor arquitectura que s'estava construint al 

nostre país en aquella època i constava dels 53 millors projectes (acabats o no) fets des de 

l'any 2000 a Espanya. La pista de Sabadell fou un dels escollits i exposada al MoMA (del 12 

de febrer fins al 1 de maig de 2006).Els mateixos arquitectes, Corea i Morán, expliquen més 

detalls de la instal·lació que es construirà allà mateix. La instal·lació podrà acollir fins a 2.500 

espectadors repartits en 3 quartes parts (3/4) de les grades del perímetre del pavelló. En la 

zona contrària a la línia d'arribada, no disposarà de grades i gràcies als vidres serà visible a 

l'exterior del recinte (el talús del Ripoll), doncs hi haurà una abundant llum natural gràcies als 

grans finestrals previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Disseny Pista Coberta Catalunya. Portada Butlletí Ajuntament: “Sabadell a prop” 

 

Una de les persones més satisfetes de la realitat de l'obra era en José Maria Odriozola, en 

reconèixer que es portava anys lluitant perquè fos una realitat, i per fi, ja s'havia assolit. Cal 

tenir en compte que Catalunya és la primera potència de l'atletisme espanyol (expressat per 

ell mateix) i que era una pena que no existís una pista coberta aquí, ja que Vilafranca era una 

solució provisional. 

 



13 setembre 2006. Simbòlic inici d’obres 

El 13 de setembre de 2006 té lloc el simbòlic inici d'obres amb la col·locació de la primera 

pedra per la seva construcció. L'Alcalde Manuel Bustos cedeix l'honor a Josep Molins per 

donar el simbòlic tret de sortida amb una pistola de competició com si fos l'iniciï d'una cursa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Tret simbòlic Inici Obres. Foto: Diari Sabadell. 

 

Després de molts anys esperant aquest moment, el somni de la Pista Coberta a Sabadell i el 

seu disseny innovador comença a fer-se realitat amb l'inici de les obres. Bustos afirma que 

Sabadell creixerà amb aquesta instal·lació. 

 

Malauradament, el tret simbòlic d'en Pep (Molins) d'inici de les obres, fou això, simbòlic, i les 

obres encara tardarien uns mesos a començar per raons "burocràtiques" segons es va dir en 

el seu moment i no començarien fins a 2007 (març). L'empresa constructora Vias y 

Construcciones, SA, fou qui va executar l'obra. 

 

11 març 2009. Visita d’Obra amb el 50% executat 

Tot i com sol passar en molts casos, des de la posada simbòlica de la primera pedra fins a 

l'inici real de les obres passa un cert temps, i per la Pista de Sabadell no fou una excepció.  

 

 

 

 

 

                                                    Estat Obra. Foto: Francesc Carrión (Butlletí JAS) 



Però un cop començades, l'obra ja no va parar i va seguir a un ritme frenètic i espectacular 

segons avançaven les obres. Fou engrescador observar l'evolució de l'obra mes rere mes. 

Com per exemple, veure com es posava la teulada en el gener del 2009. I així s'arriba fins a 

l'11 de març del 2009, on l'obra ja compta amb el 50 % del projecte executat. 

Es fa visita protocol·lària de seguiment d'Obra amb la presència dels representants de totes 

les Institucions implicades en el projecte. Veient com d'avançada estava l'obra, augurant que 

la pista ja està en la recta final, en José Maria Odriozola ja especula en portar a Sabadell un 

Campionat d'Espanya  pel 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Estat Obra. Foto: Francesc Carrión (Butlletí JAS) 

En la mateixa visita d'Obra, els arquitectes reconeixen que l'obra pressupostada puja fins a 

12.360.000 euros, és a dir, un milió i mig més del previst inicialment. I que la instal·lació 

ocuparà una superfície total de 12.700 m² (en el 2003 es preveia un edifici de només 7.000 

m²). Justificant la inversió, la seva obra destaca per la lluminositat i per la seva adaptació a les 

dificultats topogràfiques del terreny, amb un mínim impacte paisatgístic i ambiental amb 

l'objectiu que el pavelló es converteixi en una obra arquitectònica de referència. 

 

 

 

 

 

                       Estat Obra. Panoràmica interior. Foto: Diari Sabadell (Ll. Franco) 

 



El ritme de l’obra no va defallir, i al novembre d’aquest mateix any (2009) ja s’arriba al 85% 

construït. Ara sí, ja s’especula que la pista estarà llesta pel 2010. 

 

3 setembre 2010. Recepció Oficial Festa Major Sabadell a la Pista Coberta de Catalunya 

A l'agost del 2010 es posa la capa del tartan a la pista i és l'últim pas per enllestir l'obra. La 

pista ja està acabada i ja és el moment de donar-la a conèixer. L'Ajuntament de Sabadell tria 

aquest nou escenari per fer la Recepció Oficial de la Festa Major de Sabadell 2010. 

 

                 Panoràmica des de Can Roqueta un cop obra acabada. Foto : Juanma Pelaéz 

L'Acte té lloc el 3 de setembre sota la presència d'un miler de persones representant tot el 

teixit empresarial, cultural i esportiu de la ciutat. Paral·lelament, l'Acte serveix per presentar en 

societat la instal·lació i permet a molts sabadellencs conèixer com és per dins el nou 

equipament esportiu de la ciutat. 

Convidat a l'Acte, hi assisteix Celestino Corbacho (Ministre de Treball), qui va qualificar la pista 

de magnífica tot recordant la tenacitat de l'Alcalde Bustos a l'hora de demanar i aconseguir 

subvencions quan ell (Corbacho) era President de la Diputació de Barcelona. Bona harmonia 

entre tots dos, ja que Corbacho també havia estat Alcalde d'una gran ciutat (Hospitalet). 

En el respectiu discurs de presentació de la Festa Major, va tenir paraules d'agraïment per les 

Institucions que van fer possible la realitat del projecte, una obra pels sabadellencs i per la 

ciutat, això com també dedicar unes paraules als representants de la JAS (Ricard Rof, i Josep 

Molins, presidents), pel suport rebut en el llarg de tots aquests anys en aconseguir entre tots 

portar la Pista Coberta de Catalunya a Sabadell. 



 

26 setembre 2010. Inauguració Pista Coberta de Catalunya 

Finalment, el 26 de setembre de 2010 té lloc l'inauguració oficial en mig d'una jornada 

festiva. Es celebra una cursa de relleus de caràcter popular entre 3 equips de 200 corredors 

diferents cadascun (per tant, es disputa un hipotètic relleu 200x200). Es fa una 

crida perquè tothom hi pugui participar. Els testimonis utilitzats per la cursa eren els mateixos 

que s'havien fet servir en el darrer Campionat d'Europa fet a Barcelona, tot un gest simbòlic 

gràcies a BCN' 2010. 

 

               Relleu popular: Carme Calero                                      Relleu popular. Josep Molins fent l’últim relleu. 

                                   Relleu popular 200x200. Canvi de testimoni. Fotos : Lluís Franco DS                                                                 

 

Primers rellevistes i testimonis pel relleu (BCN’2010) .  

Foto: Francesc  Carrión 

 

 

 

 

 

Relleu popular. Albert Batlle en el transcurs de la seva posta. 

Foto: Salva Pou 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                      Inauguració. Cursa de 800 metres. Miguel Quesada 1r. Foto: Salva Pou 

Paral·lelament a l'acte popular té lloc la celebració d'un parell de curses i d'un parell de 

concursos de caràcter competitiu i oficial. Per exemple, es disputa uns 800 amb la participació 

de Miguel Quesada, un dels 4 atletes sabadellencs present a uns Jocs Olímpics (juntament 

amb Josep Molins, Carme Valero i Montse Pujol). També es disputa un curiós 400 metres 

tanques. Cursa inèdita i que no s'havia celebrat mai al nostre país. Tot i no ser una prova 

habitual del calendari, és una prova oficial reconeguda per la IAAF. L'atleta de la JAS, Xavier 

Carrión, guanya l'original prova i de pas inaugura el rècord d'Espanya absolut (54"6). 

Anecdòticament, suposa el primer rècord batut a la nova pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Inauguració. Cursa de 400 metres tanques. Primer rècord batut. Foto: Salva Pou 

 



El mateix President de la Generalitat, José Montilla, assisteix a l'acte inaugural. Per cert, amb 

satisfacció i nostàlgia, doncs reconeix que de jove havia practicat l'atletisme. També va 

destacar la participació del Govern en la construcció i reforma de 500 instal·lacions esportives 

catalanes. I aquesta era una de les més emblemàtiques. Montilla també va ressaltar la 

importància de l'esport en el sector econòmic, per l'ocupació que genera, i que suposa, segons 

va dir, un 3% del PIB català. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Inauguració. Parlaments de les Autoritats. Foto: Lluís Franco DS 

En aquests moments, la Pista Coberta de Catalunya és qualificada pels experts com la millor 

d’Espanya i de les més modernes d’Europa. Per Romà Cuyàs (President FCA), per exemple, 

la defineix com la més maca d’Europa. 

En el mateix Acte, José Maria Odriozola anuncia la celebració de la Copa del Rei en aquesta 

pista per la propera edició 2011 i el compromís de portar el Campionat d'Espanya absolut pel 

2012. En el seu discurs, Manel Bustos també anuncia el compromís de la Federació de 

presentar candidatura per aconseguir l'organització d'uns Campionats d'Europa en breu. Tot i 

que l'edició a què feia referència Bustos corresponia al 2015, i que el tartan de la pista 

sabadellenca tenia el màxim exigit per albergar en un futur un Campionat Internacional (no 

estava pressupostat però es va incloure per poder complir el requisit), no es va arribar mai a 

presentar candidatura (Campionat atorgat posteriorment a Praga). 

Una de les autoritats presents a l'Acte, fou Albert Batlle, ja com a ex-Diputat d'Esports de la 

Diputació de Barcelona, però també va voler córrer el relleu popular. Dit i fet. Va estrenar les 

dutxes de la mateixa instal·lació i canviar-se amb l'americana i corbata per l'acte protocol·lari 

de després. De fet, en Batlle, també havia participat en les negociacions per portar la pista a 

Sabadell quan ostentava el càrrec a la Diputació. Lògicament, li feia il·lusió córrer de veritat 

en un projecte que ell també hi havia lluitat per ser una realitat. 

 



Tampoc es va voler perdre estrenar la pista i fer un relleu en Javier Moracho, un històric de 

l'atletisme espanyol en tanques. Així com Carme Valero passant el testimoni a Josep Molins, 

qui fa l'última posta del relleu popular sota una gran ovació. 

Posteriorment, Josep Molins agraeix públicament mitjançant Carta al Director (Diari Sabadell), 

la tenacitat d'una persona (Manuel Bustos) per haver estat la veritable locomotora d'aquest 

projecte. Sense ell, no hauria estat una realitat. Ningú ha lluitat més que ell per sumar esforços 

i compromisos i haver complert la seva paraula d'aposta de futur. 

 

Xifres que avalen l’èxit 

En el transcurs d’aquest 10 anys, la Pista Coberta de Catalunya ha acollit tota mena de 

campionats i s’han aconseguit marques molt valuoses. Tota la programació de la temporada 

hivernal de pista coberta (“indoor”) es fa exclusivament a la pista de Sabadell. Com per 

exemple, tots els Campionats de Catalunya “indoor” en totes les seves categories (absolut, 

promesa, junior, juvenil, cadet, infantil i veterà) i en totes les seves modalitats (individual, clubs, 

combinades i relleus). En total, 23 campionats de Catalunya per temporada.  

 

                                            Pista coberta de Catalunya. Autor desconegut 

Així doncs, en 10 temporades s'hi ha celebrat: 230 Campionats de Catalunya, 3 Campionats 

d'Espanya absoluts, 1 Copa del Rei, 2 Campionats d'Espanya juniors, 1 Campionat d'Espanya 

juvenil, 3 Campionats d'Espanya cadet, 2 Campionats d'Espanya veterà per clubs i 3 

Campionat d'Espanya junior per clubs. Cal tenir present que en aquest mateix any 2020 també 

s'havia d'haver celebrat el Campionat d'Espanya juvenil (sub'20), però fou suspès arrel Decret 

Alarma Sanitaria. És significatiu que l'últim Campionat d'Espanya absolut fet a Sabadell (2014) 

es tractés de la 50a edició en la història dels campionats, dels quals, en els 56 Campionats 

d'Espanya absoluts fins ara disputats, només en 4 ocasions s'han fet a Catalunya (el primer 

en 1969 a Barcelona i els 3 consecutius celebrats a Sabadell). La Asociación Española de 



Estadísticos de Atletismo també va voler celebrar aquí la seva Assemblea anyal (2014), el 

qual va permetre als membres de la AEEA que varen venir a Sabadell a conèixer l' instal·lació . 

Fruit de la qualitat de la pista i de l'entorn favorable, s'han aconseguit grans marques. Atletes 

d'elit han aconseguit aquí la seva marca mínima exigida per la Federació Internacional per 

poder assistir a un gran esdeveniment (Jocs Olímpics, Mundial o Europeu). A nivell estatal, la 

millor marca de totes: els 2'00 metres en el salt d'alçada femení fets aquí per la càntabra 

Ruth Beitia en guanyar el campionat estatal del 2014. Per donar valor al salt de Beitia a 

Sabadell cal tenir present que amb la mateixa marca fou 4a a l'Olimpíada de Londres. 

Aquests 2 metres justos aconseguits per Ruth Beitia a Sabadell en el 2014 va fer possible que 

la seva marca figurés dins el Ranking mundial de pista coberta de l'any que publica 

la IAAF (International Association of Athletics Federations). Els seus 2'00 metres fets a 

Sabadell va suposar a final de la temporada "indoor" ser la segona millor marca mundial de 

l'any a un registre fet a Sabadell i, com a tal, el nom de la ciutat també apareix al Ranking de 

la IAAF en ser l'escenari de la marca. 

A escala internacional, mereix ser destacat amb lletres ben grosses els registres de 

l'etíop Genzebe Dibaba, fets en el clàssic "Meeting Internacional" que organitza la FCA cada 

any. Les marques de Dibaba a Sabadell en 3.000 (2016), 2.000 (2017) i 3.000 (2019), suposen 

encapçalar el ranking mundial de l'any. És significatiu la seva marca dels 2.000 metres 

(5'23"75) feta en el Meeting del 2017 (7 febrer) al batre el rècord del món de pista coberta. 

Paral·lelament també suposa un nou rècord del món a l'aire lliure en superar la millor marca 

existent (reconegut per la IAAF com a "Record Outdoor"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Meeting FCA. Genzebe Dibaba bat el rècord del món dels 2000. Foto : Lluís Franco DS 

 



Els atletes corren però les xifres parlen per si soles. En el transcurs d'aquest 10 anys, s'han 

batut: 786 rècords de Catalunya (38 absoluts, 20 promeses, 48 juniors, 71 juvenils, 93 cadets, 

108 infantils i 408 veterans) i 212 rècords d'Espanya (10 absoluts, 12 promeses, 22 juniors, 29 

juvenils, 27 cadets, 3 infantils i 109 veterans). També s'ha batut 1 rècord del món absolut 

(2.000 femení), 2 rècords del món veterans (800 M55 i 800 M60), i 2 rècords d'Europa 

veterans (heptatló W55 i 3000 M45). Cal esmentar que els 10 rècords d'Espanya absoluts 

batuts corresponen als 400 metres tanques masculí i els 500 i 600 metres llisos femení, 

proves que no es disputen habitualment, però igualment de caràcter oficial. Els altres 7 

corresponen al 4x400 metres per clubs, fets tots ells en la mateixa jornada (diferents sèries 

del Campionat de Catalunya de clubs) al ser la primera vegada que es disputava aquesta nova 

cursa oficial de relleus per clubs a Espanya (en substitució del 4x200). Resumidament, 1.005 

rècords batuts en 10 anys. Com si res. I això sense comptar els possibles rècords d'altres 

autonomies o països, i també sense comptar els possibles rècords locals i de clubs. 

Amb aquests números és lògic que es pensi amb Sabadell per grans esdeveniments. Sense 

anar més lluny, pel proper any 2021 (13 i 14 març) hi ha concedit el Campionat d’Espanya 

Sub’18. També hi havia la voluntat, tant de la Federació catalana com de l’Ajuntament, en 

portar el Campionat d’Espanya màster. Anys enrere, tant la World Master Association (2012) 

com la Eurepean Master Association (2016) i mitjançant els seus respectius representants 

(Winston Thomas i Kurt Kaschke), van visitar la Pista Coberta per valorar fer-hi un Campionat 

internacional allà. Fruit de l’envergadura de tals campionats,  i tot i ser uns esdeveniments de 

gran participació, encara les Institucions fan números per acollir en un futur un europeu o un 

mundial veterà. La Federació catalana també compte en fer el seu habitual Meeting 

internacional “indoor” any rere any. 

Malauradament, a finals del 2019 i accentuat a principis del 2020, va aparèixer un factor que 

ningú hi comptava... 

 

Esclata el Decret del Estat d’Alarma (14 marc 2020)  

Arran del esclat de l'actual crisi sanitària a tot el món, es declara el Decret de l'Estat d'Alarma 

per frenar el ritme de contagis de la pandèmia del virus de la Covid-19. Fou aprovat pel Consell 

de Ministres el 14 de març de 2020. 

A partir d'aquesta data, s'imposen una sèrie de mesures per prevenir que el virus es propagui 

menys. Així i tot, cada cop es va contagiant més gent i s'arriba al gairebé col·lapse sanitari. Hi 

ha nervis perquè això no succeeixi. 

Amb aquesta situació angoixant, es busquen alternatives per pal·liar la mancança de llits 

hospitalaris, i certs recintes firals, palaus de mostres, pavellons esportius, hotels... són 



reformats i es medicalitzen per atendre als possibles malalts que no puguin ser atesos en els 

seus hospitals. 

 

29 març 2020.  La pista es desmunta per ubicar el Hospital Temporal del Vallés 

La Pista Coberta de Catalunya no fou una excepció. Aprofitant les seves dimensions i que 

disposa de calefacció, era el lloc més idoni respecte altres edificis de Sabadell per 

descongestionar l'Hospital de Sabadell (Taulí) en cas que aquest arribés al col·lapse. 

Fruit dels nervis i de les preses en tenir-ho enllestit com Hospital Temporal del Vallès, les 

Brigades Municipals van desmuntar les corbes de la pista per poder aprofitar el màxim espai 

útil. Amb aquesta mesura hi van encabir 250 llits. El més idoni hauria sigut haver-ho fet el 

mateix fabricant (Mondo) en fer el desmuntatge, però amb el Decret d'Alarma només podien 

treballar les empreses de Serveis Essencials. 

Tot i això, va haver-hi molta cura amb el desmuntatge (malgrat haver utilitzat les radials per 

tallar l'estructura metàl·lica), per poder aprofitar més endavant la tarima peraltada de les 

corbes per quan fos necessari muntar més endavant. Ben numerat i ben emmagatzemat, per 

quan la situació sanitària ho permeti. 

Cal ser comprensibles amb la decisió pressa, perquè en aquells moments, la situació sanitària 

al Taulí (com en altres Hospitals) gairebé vorejava el col·lapse, amb malalts als passadissos 

esperant assignació d'un llit. 

Finalment, el diumenge de març a les 8 del matí, un equip de 50 persones de les Brigades 

Municipals varen començar el desmuntatge. Dies després amb la pista ja treta, i provinents de 

Salamanca, va venir una Unitat de l'Exèrcit de Terra per fer muntatge de l'Hospital Temporal. 

Afortunadament, i paral·lelament al muntatge, la situació sanitària va anar millorant i no ha 

calgut fer ús de la instal·lació. En el fons i honestament, una bona notícia. Malgrat tot, avui 

dia (1 de juny), continua així i encara no s'ha desmuntat, doncs és voluntat del Departament 

de Salut de la Generalitat i del mateix Taulí mantenir-la oberta per si hi ha un rebrot. 

 

                                            

                                            Tasques desmontatge corba. Autor desconegut 



 

                    Militars treballant en l’instal·lació de l’hospital temporal 

 

 
 

 
                   La Pista Coberta de Catalunya habilitada com Hospital Temporal. Foto : iSabadell 

 

El futur 

És evident, que hi haurà un moment, en què no tindrà sentit mantenir l'Hospital obert i caldrà 

recuperar el recinte amb la finalitat pel que va ser construït amb l'aval tant de l'Estat, com de 

la Generalitat, de la Diputació i el mateix Ajuntament. 

No hi ha dubte. En aquells moments d'angoixa, era prioritari la salut de les persones, costés 

el que costés. Era una qüestió de causa de força major. Aviat, amb una millora de la situació 



sanitària, també serà prioritari recuperar la pista. Ni més ni menys, que la pista de Pista 

Coberta de Catalunya. Una pista de gran simbolisme pels practicants d'aquest esport arreu de 

Catalunya, segons paraules de l'Alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Es parla d'un cost 

d'entre sis-cents mil i un milió d'euros. Evidentment són diners, però el compromís i la voluntat 

de les Institucions en recuperar la pista hi és i ja s'hi pensa en com fer-ho. 

Quan això succeeixi, i puguem tornar a córrer allà (jo també), i tot i que no ha tingut un ús 

sanitari (millor així) però aquesta era la intenció, hem sentiré orgullós com atleta, com a ciutadà 

sabadellenc, i com a membre del club que va avalar la seva construcció, per l’ús humanitari 

que se li ha donat a aquesta instal·lació. 

Habitualment, la temporada atlètica "indoor" catalana, comença a mitjans de desembre. Als 

atletes els hi agrada molt córrer allà i córrer molt de pressa. Ara, tocarà córrer també als polítics 

per tindre-la a punt. I ho faran: és la Pista Coberta de Catalunya.  

“Tot anirà bé”... 

 

Ricard Rof Costals 

Joventut Atlètica Sabadell (JAS). President 1992-2004 

 

 
 

 



RÈCORDS  D’ESPANYA  BATUTS  PER  ATLETES  DE  LA  JAS 

Relació de tots els rècords Masculins al Aire Lliure (totes les categories) 

Absolut 

200  20”51  Sergio Ruiz-89   12-06-2013 Salamanca 

 

Promesa (sub’23) 

800  1’55”9  Josep Romaguera-32  05-07-1953 Barcelona 

400 t  56”4  Josep Romaguera-32  12-04-1953 Barcelona 

400 t  55”6  Josep Romaguera-32  14-06-1953 Paris 

5.000 m 22’41”8  Antonio González-62  30-06-1979 Barcelona 

 

Promesa (sub’22) 

800  1’55”9  Josep Romaguera-32  05-07-1953 Barcelona 

400 t  56”4  Josep Romaguera-32  12-04-1953 Barcelona 

400 t  55”6  Josep Romaguera-32  14-06-1953 Paris 

5.000 m 22’41”8  Antonio González-62  30-06-1979 Barcelona 

50 km R 4h38’21” Antonio Albalá-58  19-03-1978 Reus  

 

Promesa (sub’21) 

5.000 m 24’02”2  Ignasi Melo-52   28-09-1969 Barcelona 

5.000 m 22’41”8  Antonio González-62  30-06-1979 Barcelona 

50 km R 4h38’21” Antonio Albalá-58  19-03-1978 Reus 

 

Junior (sub’20)  

5.000 m 24’02”2  Ignasi Melo-52   28-09-1969 Barcelona 

5.000 m 22’41”8  Antonio González-62  30-06-1979 Barcelona 

50.000 m 5h04’27”8 Josep Orriols-50  21-12-1969 Barcelona 

 

 



Junior (sub’19) 

5.000 m 24’02”2  Ignasi Melo-52   28-09-1969 Barcelona 

5.000 m 22’41”8  Antonio González-62  30-06-1979 Barcelona 

 

Juvenil (sub’18) 

3.000  8’13”89  Jordi Torrents-97  20-08-2014 Nanjing 

3.000  8’09”99  Jordi Torrents-97  24-08-2014 Nanjing 

400 t  52”73  Xavier Carrión-91  01-06-2008 Andújar 

400 t  52”68  Xavier Carrión-91  14-06-2008 Chiuro 

5.000 m 24’02”2  Ignasi Melo-52   28-09-1969 Barcelona 

5.000 m 22’41”8  Antonio González-62  30-06-1979 Barcelona 

10.000 m 49’29”2  Ignasi Melo-52   15-10-1969 Barcelona 

 

Juvenil (sub’17) 

5.000 m 26’16”8  Antonio González-62  14-05-1978 Sabadell 

10.000 m 50’45”5  Antonio González-62  11-06-1978 Barcelona 

10.000 m 48’25”5  Antonio González-62  01-10-1978 Sabadell 

Decatló  5.249p  Xavier Carrión-91  29-09-2007 Sabadell 

 

Cadet (sub’16) 

1.000 obs s/r 2’47”3  Marc Ruiz-74   29-05-1988 Pontevedra 

 

Cadet (sub’15) 

300 t  40”07  Eloi Santafé-01   12-07-2015 Valladolid 

1.0 s s/r 2’47”3  Marc Ruiz-74   29-05-1988 Pontevedra 

 

*En preparació (proper Butlletí):  

Relació de tots els rècords Femenins al Aire Lliure (totes les categories) 

 

Ricard Rof 



 

                               Josep Romaguera                              Antonio Albalá 

              
                         Antonio González 

          
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Ignasi Melo 



                           Xavier Carrión 
                              

 
                          Josep Orriols 

              
 
                   
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Jordi Torrents 
 

     
                               Eloi Santafé 



                                                                                      

                                                                                       Marc Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Sergio Ruiz 

 

 

   



ARA FA 10 ANYS. INAUGURACIÓ DE LA PISTA COBERTA DE CATALUNYA 

 

Han passat 10 anys des que aleshores President de la Generalitat Josep Montilla 
va presidir l'acte d'inauguració de la que encara és l'única pista coberta d'atle-
tisme de Catalunya. Milers d'atletes han passat per la instal·lació, on s'han batut 
rècords del Món, d'Espanya i de Catalunya. Però no és l'objectiu d'aquest recor-
datori fer-se ressò d'aquestes fites, un recull que pot consultar-se en un mateix 
article d'aquest Butlletí. 

La inauguració, a part dels actes protocol·laris, va completar-se amb diverses 
proves i un relleu popular. Serveixen aquestes imatges com a recordatori d'aquell 
esdeveniment. 

                    

    

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Coordinador   Ricard Rof 

Consell de redacció  Ricard Rof - Francesc Carrión 

 

Fotos cedides per l’arxiu J.A.S. – F.Carrión – R.Rof  - Diari de Sabadell 

J.Orriols – Atletisme Català – Antonio González – Eloi Santafé - Salva Pou. 

 

El butlletí està obert a la vostra col.laboració. Envieu-nos els vostres textos o fotografies per ser 
publicades. 

 

La JAS també està present a la Viquipèdia / Wiquipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  
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