
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Ascens a Divisió d’Honor – Equip campió (28/6/2014 - Durango) 

• 50è Campionat d’Espanya en pista coberta  

• Campionat del Món Veterà pista coberta (Budapest-14) 

• Rodant pel Món 

• XXVII  Asamblea  A.E.E.A. 

• Campions d’Espanya Universitaris  

• Equips veterans  

• Doblets i triplets  

• Atletes J.A.S. amb més temporades al club 
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50è CAMPIONAT D’ESPANYA DE PISTA COBERTA (Sabadell, 22/23 Febrer 2014) 

 

Flashos d’un gran Campionat: 

- 1 Rècord dels Campionats (Ruth Beitia, 2.00). 

- 1 Rècord d’Espanya promesa (Jorge Ureña, 2.768p). 

- 2 Rècords d’Espanya promesa  (Ana Peleteiro, 13.85 / 13.91). 

- 2 Rècords d’Espanya junior  (Ana Peleteiro, 13.85 / 13.91). 

- 2 Mínimes pel Mundial (Borja Vivas, 20.51 / Mark Ujakpor, 46”57). 

- 2 Rècord del Campionat en combinades (Jorge Ureña, 7”91 / Albert Álvarez, 5.00). 

-  14 Millors marques espanyoles de l’any. 

- 45 Millors marques personals en homes. 

- 65 Millors marques personals en dones. 

- 11 Rècords del pavelló (Pista Coberta de Catalunya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                    Ruth Betia. Cnat d’Espanya P.C. Sabadell 2014(Foto JJ.Vico) 

 

 

 

 



A més a més : 

-2a millor marca mundial absoluta de l’any (Ruth Beitia, 2.00). 

- 2a millor marca mundial junior de l’any (Ana Peleteiro, 13.91). 

- 13è títol en alçada per Beitia (igualant a Mª José Martínez amb més títols). 

- 11è títol en perxa per Naroa Aguirre. 

- David Bolado, el nou descobriment de l’alçada (2.21). 

- Fàtima Diamè, doblet en 60 i llargada als 17 anys. 

- Nuria Fernández, campiona en 3.000 als 37 anys i després de ser mare per 2 cops. 

- Homenatge als primers campions de la 1a edició feta en 1965 (RFEA). 

- Homenatge a Carme Valero (Ajuntament de Sabadell). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Borja Vivas -  (Cnat d’Espanya P.C. Sabadell 2014(Foto JJ.Vico)  - Ana Peleteiro                                    

 

 Homenatge Carme Valero (Millor atleta espanyola S XX). Cnat d’Espanya P.C. Sabadell 2014 



 

Seus de les 50 edicions : 

 

1965 Madrid 

1966 Madrid 

1967 Madrid 

1968 Madrid 

1969 Barcelona 

1970 Madrid 

1971 Madrid 

1972 Madrid 

1973 Madrid 

1974 Madrid 

1975 Madrid 

1976 Madrid 

1977 Sant Sebastià 

1978 Saragossa 

1979 Oviedo 

1980 Oviedo 

1981 Sant Sebastià 

1982 Oviedo 

1983 Valencia 

1984 Sant Sebastià 

1985 Madrid 

1986 Madrid 

1987 Sant Sebastià 

1988 Valencia 

1989 Sevilla 

1990 Sant Sebastià 

1991 Sevilla 

1992 Saragossa 

1993 Sant Sebastià 

1994 Sevilla 

1995 Valencia 

1996 Sant Sebastià 

1997 Valencia 

1998 Valencia 

1999 Sevilla 

2000 Sant Sebastià 

2001 Valencia 

2002 Sevilla 

2003 Valencia 

2004 Valencia 

2005 Madrid 

2006 Sant Sebastià 

2007 Sevilla 

2008 Valencia 

2009 Sevilla 

2010 Valencia 

2011 Valencia 

2012 Sabadell 

2013 Sabadell 

2014 Sabadell 



CAMPIONAT DEL MON VETERÀ (BUDAPEST) 

Del 25 al 30 de març Budapest va acollir el VI Campionat del Món veterà de pista coberta 

agafant el relleu de Jyvaskyla (Finlàndia) fa 2 anys. Daegu (Corea del Sud) acollirà 

la pròxima edició. 

Al arribar a la capital hongaresa vàrem patir la primera desil·lusió, l’escenari de 

l’esdeveniment no era el que tothom s’esperava. Tots desitjàvem que la competició es 

desenvolupés al mateix escenari a on es van celebrar els Campionats del Món (1989), i a 

on en el transcurs del campionat l’atleta cubà Javier Sotomayor va batre el rècord del món 

de salt d’alçada (2,43 i rècord encara vigent), és a dir, el Papp László Arena Sport (estadi 

cobert que acull esdeveniments esportius, culturals i concerts). Un altre edifici, situat a tan 

sols 100 metres d’aquest, va ser el lloc escogit pel campionat: el SYMA, on estaven 

ubicades dues pistes desmuntables (de 6 i 4 carrils, respectivament). 

SYMA (Sport and Event Center) va obrir les seves portes l'1 de setembre de 2006 i està 

situat al cantó dret de l’estadi a l'aire lliure més gran de Budapest 

(Népstadion). SYMA consta de 3 sales: Hall  “A” amb una capacitat de 8.000 metres 

quadrats, Hall “B” amb 5.200 metres quadrats i Hall “C” amb 2.800 metres 

quadrats. SYMA pot acollir indistintament qualsevol tipus d’esdeveniment esportiu o 

cultural (conferencies, exhibicions, concerts, ...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMA “B” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                SYMA “B” 

El Hall “A” té una capacitat màxima de 10.000 espectadors. 

La pista grossa (6 carrils d’anella) estava ubicada al SYMA “A”, col•locada de tal manera 

que semblava que hagués necessitat l’ajut d’un calçador per ajustar la seva ubicació just 

al límit de l’espai disponible. Inclús, la pista estava situada asimètricament per esquivar 

les columnes corresponents. Solució gens estètica, però no hi havia espai per més 

... Inclús, en ser la pista més grossa que l’espai natural de l’ instal•lació, part de la pista 

anava per sota de les grades fixes elevades. Això permetia veure les curses des d'una 

situació privilegiada, però amb el possible inconvenient de caure algun objecte (càmera de 

fotos, per exemple) damunt d’algun atleta en acció. 

La pista petita (4 carrils d’anella) estava situada al SYMA “B”, també col•locada en 

“calçador” i, al contrari que l’altre, ben aposentada simètricament ... però sense gairebé 

espai pels espectadors (només un parell de grades desmuntables a les corbes). La pista 

de Vilafranca del Penedès era millor ¡¡¡ 

El SYMA “C” era el lloc  on es recollia el dorsal i la resta de documentació, “stand” dels 

següents campionats on es lliurava els corresponents catàlegs, plafons de cada país per 

penjar informació relativa al campionat, ordinadors a disposició dels atletes, botiga de 

“souvenirs” i la zona de premis a on s’entregaven totes les medalles. 

Com a zona d’escalfament l’organització va oferir les pistes atlètiques (Kisstadion) 

situades a uns 200 metres del pavelló (SYMA) però gairebé tothom va escalfar al parc  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                     SYMA “A” 

situat davant mateix del pavelló per una qüestió de proximitat i de bellesa arquitectònica 

per les escultures existents. Aquest parc es troba entremig del pavelló i del camp de futbol 

més important del país (Népstadion). En cas de pluja hauria sigut un problema on fer 

l’escalfament, ja que dins el pavelló (SYMA) no havia cap lloc habilitat per a tal fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            SYMA “A” 



Afortunadament, no va ser així i vàrem gaudir d’uns dies magnífics, inclús amb unes 

temperatures d’uns 25 graus al migdia, gens habitual en aquesta època de l’any en 

aquestes latituds.En aquest camp de futbol és on juga el Honved de Budapest 

(vàrem veure un entrenament pujant els 75 esglaons de les escales),  

actualment és conegut com: Puskás Ferenc Stadion (nom dedicat al gran futbolista 

hongarès de la dècada dels 50 i campió d’Europa amb el Reial Madrid). 

Personalment hem va decebre l’estat lamentable d’alguna graderia de l’estadi, de tal 

manera que crec li convé una urgent rehabilitació pel bé i seguretat dels espectadors. 

Inaugurat en 1953 com a Népstadion (Estadi Popular) a la mateixa avinguda que porta a 

l’estadi es va decorar amb estàtues dedicades a l’esport i a l’esforç, al més pur estil 

socialista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Puskás Ferenc Stadion (Népstadion) 

Actualment  es conserven 16, i estan ubicades al jardí de l’estadi. I va ser en aquest jardí 

(parc, o com se li vulgui dir) on la majoria d’atletes vàrem escalfar. 

En relació al pavelló (SYMA) un detall que hem va sorprendre va ser la quantitat de 

serveis públics (lavabos) que hi havia per tot arreu de l’edifici, però en contrapartida, 

només hi havia un vestidor amb 3 dutxes. La proximitat entre les dues pistes (separades 

per un passadís de 20 metres) permetia fer “zapping”, és a dir, anar del Hall “A” al “B”, i 

viceversa, per veure gairebé al mateix temps certes proves i/o companys en escenaris 

diferents. També es disposava d’un ampli menjador de tipus bufet lliure i a on un es podia 

atipar bé per uns 2.000 florins (7 euros).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Jardí del Népstadion. Al fons : Edifici SYMA 

Com a novetat en relació a altres campionats internacionals de veterans era que no calia 

confirmar la prova (o proves) en les que un estava inscrit (retirant el dorsal, 

automàticament i si no es deia el contrari, ja es confirmava a totes les proves inscrites). Si 

bé això va reduir feina a l’organització ... però va provocar, per exemple, sèries de 800 

amb 8 atletes i series amb només 3 atletes (evidentment degut a renúncies d’atletes tot i 

figurar en la llista de sortida). 

Pel que fa al desenvolupament de la competició en si ... un detall que hem va  cridar 

l’atenció fou que en la primera versió de resultats el cronometratge del temps s’indicava 

amb mil·lèsimes (en el resultat oficial posterior el temps ja era arrodonit a la tradicional 

centèsima) i això permetia desfer possibles empats de cara als atletes en avançar cap a la 

següent ronda (semifinal i/o final). 

També vaig adonar-me de la poca serietat existent el primer dia de la competició a peu de 

pista per ser un esdeveniment important (un Mundial ¡¡¡), és a dir, nens jugant als 

matalassos i gent sense competir al mig de la pista, però que a partir del segon dia va 

anar millorant arran de les queixes dels mateixos delegats. 

Tal com estava previst es van disputar les proves combinades (pentatló) de totes les 

categories (homes i dones) el mateix dia de la competició. Tot i combinar els 2 SYMA’s (el 

“A” i el “B”) ,però amb només 3 matalassos per la disputa del salt d’alçada 

... provocant que la competició s’anés endarrerint de mica en mica,la meva alçada va 

començar amb 3 hores de retard ..., fins al punt d'acabar la jornada a les tantes de la nit. 

Segons va respondre´m l’endemà un atleta italià de 75 anys a la meva pregunta per a 



quina hora va córrer el 1.000 (ultima prova del pentatló): “dodici e media alla notte”. Clar, 

oi? 

La marxa es va celebrar al Parc de Várisloget, el més gran de Budapest, però segons van 

comentar-me els marxadors estaven enfadats, i amb raó, a l'haver canviat el circuit 

original previst, més suau i planer, a causa d'una concentració de Harley Davidson al 

mateix lloc i el mateix dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Parc de Várisloget. Prova de marxa en ruta. 

Com anècdota puc explicar que vaig descuidar-me les sabatilles de claus sota el banc de 

llargada i quan  vaig adonar-me  el primer que vaig pensar és que ja no les veuria més, 

però, curiosament, 42 hores després continuaven allà, al mateix lloc ,sota el 

banc: increïble, ningú les va agafar ni ningú les va recollir al final de la jornada, a Sabadell 

es recull tot al final de cada jornada ...). 

Com és habitual, les probes combinades permet fer noves amistats al ser una prova 

llarga. Fruit de les moltes estones a la pista, vaig fer amistat amb un atleta polonès. Li vaig 

explicar que en la “mili” hem deien “polaco” i li va fer gràcia ... tanta que li vaig proposar 

fer un canvi de samarreta al acabar la competició. Ja que ens diuen “polacos” ... ara hem 

sentiré un autèntic “polaco” de veritat ¡¡¡ 

 



Personalment hem va causar una gran impressió l'històric triplet, per ser 

una prova tècnica i de poca tradició al nostre país, de la pentatló masculina de 35 anys, 

amb rècord del món d'Oscar González,  però també vaig viure la desil·lusió de veure com 

en Francesc Castander s’havia de retirar per lesió de les 3 proves en que va prendre part 

... però amb el contrast de veure com l’Anna Serra guanyava les tanques. I una 

última satisfacció,  la delegació espanyola va assolir un total de 103 medalles, 31 d’atletes 

catalans, tercer lloc del medaller rere Alemanya i Gran Bretanya però per davant de 

França, Itàlia, ...símptoma que el nostre atletisme veterà avança a pas ferm. 

La propera fita és el XIX Campionat d’Europa a l'aire lliure el proper agost a celebrar en la 

ciutat turca d'Esmirna (Izmir). 

Allà hi serem ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Budapest. El Parlament i el Danubi. 

 

Ricard Rof. 

• Fotos R. Rof 

 



RODANT PEL MÓN  

Fa un parell d’anys vaig participar en els Campionats d’Europa de veterans 
que es celebraven a la ciutat alemanya de Zittau, situada entremig de la frontera 
polonesa i txeca. Per arribar-hi, calia primer agafar un avió fins a Berlín, llavors un tren 
de llarg recorregut fins a Dresden, una de les ciutats més castigades pels bombardejos 
en el transcurs de la 2a Guerra Mundial, i finalment, un altre tren regional fins a Zittau. 
No havia estat mai a Berlín i la temptació va fer que hem quedés un parell de dies allà 
fent un tomb, de pas anar fent cames per preparar l’Europeu. Decisió errònia: el meu 
debut a Zittau era un decatló. Però això ja és un altra història¡¡¡. 

Vaig fer-me un fart de caminar per Berlín, evitant el transport públic es palpa més la 
ciutat, i en una de les meves caminades, concretament pel parc de Tiergarten, hem topo 
amb un edifici que hem resulta molt familiar, com si l’hagués vist abans en un altre lloc 
... però a on? Ràpidament dono una ullada a la guia. Es tracta del Palau de Congressos. 

                                    Palau de Congressos de Berlin  

Inaugurat en 1957, fou dissenyat per l’arquitecte nord-americà Hugh Stubbin. De fet, 
aquest edifici fou una contribució dels EUA perquè Berlín tingués la seva primera Sala 
d’Exposicions Internacionals. Actualment, acull exposicions de cultura de tot el món i 
concerts de música. En la foto, s’observa al fons la cúpula del Parlament (Bundestag) i la 
torre de televisió (Fernsehturm). La seva construcció és en forma de petxina sostinguda 
per enormes arcs de ciment armat col·locats obliquament uns contra els altres. Per la 
corba que té el sostre de l’edifici, els berlinesos també el coneixen pel sobrenom de 
“l’ostra embarassada”. 



Contemplant a fons l’edifici, seguia despertant la meva curiositat, a on he vist un edifici 
semblant a aquest? És clar ¡¡¡, a Sabadell: el Pavelló Municipal d’Esports. 
 
Inaugurat en 1970, la seva construcció no va estar exempta de polèmica. Dissenyat pel 
reputat arquitecte d’obres esportives, el Camp Nou, per exemple, o el mateix Pavelló de 
Barcelona fet pels Jocs del Mediterrani, Josep Soteras Mauri, amb l’objectiu de tenir a la 
ciutat un pavelló cobert ideal pels esports en sala: gimnàs, basquet, handbol, e inclús, 
hoquei sobre patins, de bastant rellevància en la nostra ciutat per aquells temps. 
Inicialment, en el projecte original, no hi anava una pista d’atletisme, però hi va haver 
una pressió molt justificable per part de la JAS per incloure la pista, ja que aleshores ja 
començava a tenir certa empenta les competicions atlètiques “indoor” a la resta 
d’Europa, i no hi havia cap instal·lació d’aquestes característiques ni a Catalunya ni, 
exceptuant a Madrid, a la resta de l’Estat. Les pressions de la JAS van arribar fins al 
mateix Ministeri: Josep Molins va anar a Madrid per entrevistar-se amb el 
llavors Delegado Nacional de Deportes, Joan Antoni Samaranch, anys més tard, 
President del Comitè Olímpic Internacional (C.O.I.). L’obra ja estava en marxa però 
encara hi va haver temps per incloure una pista d’atletisme de 4 carrers i 156 metres 
d’anella, no hi havia espai per més. 

 

                    Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell  

Inspirat arquitectònicament amb el Palau de Congressos de Berlín, la construcció del 
pavelló a la nostra ciutat va fer que es considerés com la joia de la “Ciudad Piloto 
del Deporte Español” ,eslògan arrelat als anys 60 per la seva espectacular i moderna 



forma el·líptica del sostre de l’edifici. L’obra, audaç pel seu innovador disseny 
arquitectònic i atrevida per l’estil futurista de l’època, va despertar gran expectació 
des del moment de la seva construcció. Sobre l’estructura dels porxos es va disposar 
d’una anella de formigó, la qual havia de suportar un entramat de cables d’acer, els 
quals, i mitjançant complicats càlculs de distribució de càrregues, seria aixecat per 2 
punts per formar una teulada volant. 

Concebi’t inicialment per una capacitat de 3.600 espectadors, després d’una reforma 
d’implantació de seients, l’aforament s’ha reduït a 1.996, en el moment de la seva 
inauguració, 19 desembre 1970, suposava ser la segona ciutat espanyola amb pavelló 
de pista coberta després de Madrid, on existia des de 1960. Just l’endemà mateix 
s’inaugura el de A Corunya, més tard vindrien: Oviedo (1976), Sant Sebastià (1977), 
Saragossa (1978), València (1982), Sevilla (1989). 

    Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell (interior) /  Pere Farran (Diari Sabadell) 

Així doncs, durant tota una dècada el pavelló fou l’epicentre de tota la temporada 
hivernal “indoor” del calendari català. Fou l’escenari de 10 Campionats de Catalunya 
absoluts consecutius, des de 1971, 1 Campionat d’Espanya júnior (1973), 2 Campionats 
d’Espanya juvenil (1972 i 1974) i 3 “Meetings” internacionals d’atletisme (1972, 1973 i 
1975). En total es van batre ,o igualar, fins a 16 rècords d’Espanya absoluts. 
També fou l’escenari (o millor dit: plató) de diversos rodatges del programa 
de Televisión Española “Camino del Rècord” ,posteriorment anomenat “Torneo”, i que 
venia a ser com un oficiós Campionat d’Espanya d’atletisme (infantil) per escoles. 
Presentat pel popular Daniel Vindel, veure foto, fama que ja arrossegava pel cèlebre 
programa de TVE “Cesta y Puntos” de la dècada dels anys 60.  



En aquella època no hi havia gaire cosa per triar, ja que només existia una cadena de 
televisió (TVE) i només 2 canals: l'1 i el 2, i amb només 10 i 4 hores d’emissió, 
respectivament. Per tant, sortir per la “tele”, encara que fos en blanc i negre, res de 
color, era tota una novetat, tal com jo mateix vaig experimentar al participar en l’edició de 
1974 i en representació de les Escoles Pía. 

 

Ricard Rof. 
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XXVII  ASAMBLEA  A.E.E.A.  (Sabadell, 25 de gener 2014) 

 

El passat dissabte 25 de gener es va celebrar a Sabadell la 27a Assemblea de 
la “Asociación Española de Estadísticos de Atletismo” (AEEA), sent la 2a vegada 
que es feia a Catalunya i la 4a que no se celebrava a la capital espanyola. 
L'Assemblea també va suposar un motiu de trobada entre els membres de 
la AEEA. Serveix molt bé, per exemple, com intercanvi d’informació estadística 
entre ells o per la consulta com la recerca d’una marca desconeguda o que no hi ha 
prou dades fiables per la seva homologació, bé com a rècord o bé per ser inclosa 
dins un rànquing. Els seus treballs estadístics publicats en el seu butlletí, avalats 
per la mateixa Federació Espanyola, no només són de caràcter nacional, també 
són reconeguts internacionalment. 

 
Referent a l'Assemblea de Sabadell, membres de l’Associació i pertanyents a la 
Joventut Atlètica Sabadell (JAS), van tenir cura de l’organització perquè la seva 
visita a Sabadell fos el màxim de profitosa possible. El lloc de trobada va ser l'Hotel 
Urpí (antigament “Fonda” i primera seu social de la nostra entitat). En cotxes 
particulars dels membres de la JAS (més una furgoneta de 9 places cedida per 
l’Hotel) es van dirigir cap a la Pista Coberta d’Atletisme (inaugurat 2010) per fer 
l’Assemblea dins una Sala de la mateixa instal·lació. Prèviament, s’havia entregat a 
les acompanyants d’alguns membres de la AEEA tota mena d’informació per anar 
de “shopping” a la nostra ciutat (i tal com ho havien requerit en l’anterior 
Assemblea). 
Un cop feta l'Assemblea, vàrem fer-nos la 1a foto de grup allà dins. No cal dir que 
varen quedar bocabadats, doncs, per la majoria era el 1er cop que la veien en viu. 
Llavors, també es va fer una breu visita a les Pistes d’Atletisme “Josep Molins” 
(inaugurat 1961 i rehabilitat 2004) i a on vàrem fer-nos la 2ª foto de grup amb 
l’ imatge de fons d’una característica xemeneia de Sabadell a una fàbrica tèxtil de 
filatura centenària. 
 
Abans d’anar cap a dinar, vàrem passar per l’Hotel Urpí per recollir les dones que 
havien anat de “shopping” i camí del restaurant es va fer una petita parada per fer 
la 3a foto de grup en un edifici simbòlic de Sabadell: la Torre de l’Aigua (inaugurat 
1918). Un altre cop cap a dins els cotxes i direcció cap a Castellar del Vallès per fer 
un ben merescut àpat. El lloc triat fou “El Brunet” (masia típica catalana segle XV 
aprofitant l’espai a on antigament hi havia les quadres dels animals). Aquest fou 
l’escenari per la 4a foto de grup, amb la imponent església (segle XIX) de Castellar 
al fons. No tot fou parlar de marques, rècords, títols, competicions, ... també algun 
valent va deixar anar algun acudit. 
 
Un cop dinats (i ben dinats, cal remarcar-ho) es va fer una altra visita, concretament 
al Pavelló Municipal d’Esports (inaugurat 1970) i a on vàrem trepitjar la vella pista 
d’atletisme, doncs encara es conserva tot i que no s’hi fa cap tipus de competició 



atlètica. Fou una visita al passat, pel record, doncs es tracta d’un escenari històric, 
seu de tota la temporada “indoor” en l'àmbit català durant tota una dècada. Aquí 
ens vàrem fer la 5a foto de grup: tots rere la línea de sortida com si es tractés d’una 
sortida i mentre es feia un partit de futbol sala femení a l’interior (i a on antigament, 
s’estiraven les gomes per fer les curses de velocitat). 
 
I del Pavelló vell cap al nou. Un altre cop per veure la Pista Coberta de Catalunya, i 
a on vàrem tenir l’ocasió de conèixer a fons el Palau, baixant fins a la pista 
d’escalfament. Mentre vàrem viure en viu una competició atlètica, concretament, el 
Campionat de Catalunya veterà de clubs. Un cop acabada la competició, es torna a 
l’Hotel Urpí per celebrar allà un sopar festiu i obert a tothom que hi volgués assistir. 
 



Lliurament distinció a Carme Valero “Mejor Atleta Española Siglo XX” 
Aprofitant la celebració de l'Assemblea de la AEEA a Sabadell, fou el motiu oportú 
pel lliurament a Carme Valero del reconeixement a la millor atleta nacional del 
segle (i escollida en el seu moment pels propis membres de l'Associació). Tal com 
va ser publicat el seu butlletí nº 59 (maig 2001), Carme Valero fou la guanyadora 
davant de Sandra Myers i Mayte Zúñiga (Fermín Cacho fou el guanyador entre els 
homes ...). 
 
En el mateix Acte, la JAS va fer el lliurament de les insígnies d’or als socis de 50 
anys d’antiguitat al club: Ramon Montllor, Josep Figueres, Jaume Valls, 
Ignasi Arimón i Francesc Gatell. Així mateix, el velocista de la JAS, Sergio Ruiz, 
també va rebre la tradicional insígnia d’argent amb motiu d’haver assolit 
l’ internacionalitat absoluta (gesta aconseguida per altres 16 atletes del club en tota 
la seva història). 
 
En el transcurs de l’Acte, també fou homenatjat Josep Molins per part de la AEEA. 
Fou tota una sorpresa, desconeguda inclús pel mateix protagonista. En els 
respectius parlaments, en Javier Etayo (President AEEA) va ressaltar la gran 
hospitalitat rebuda pels membres de la JAS en acollir aquesta Assemblea, mentre 
que en Carme Valero va fer una revelació sorprenent: el seu primer mundial el va 
guanyar “fàcil”, com si fos una cursa més de les moltes que feia per tot Catalunya 
en la temporada de cros, mentre que pel segon mundial ja li va costar més doncs 
les rivals anaven per ella ... 
 
Finalment, i dins un clima de gran harmonia entre els membres de la AEEA i els de 
la JAS, es va fer la 6a i última foto de grup: tots plegats juntament amb Carme 
Valero i Sergio Ruiz. Aquest fou el punt final a una agradable i festiva trobada. 

 

Ricard Rof (membre JAS / membre AEEA) 

Fotos cedides per AEEA 



CAMPIONS D’ESPANYA UNIVERSITARIS  

Amb motiu del recentment disputat 75è Campionat d’Espanya Universitari (Cartagena), 
membres de la “Asociación Española de Estadísticos de Atletismo (AEEA)” han publicat un 
treball inèdit de la història de aquest 75 anys en què es disputa aquest esdeveniment (la 
primera edició fou al 1932). Aquest recull de dades ha permès elaborar la taula de rècords 
universitaris i l'historial de tots els guanyadors de totes les probes disputades al Campionat 
d’Espanya Universitari. Repassant l'historial de campions és gratificant observar noms 
històrics de l’atletisme espanyol i que també van assolir en el seu moment el títol de campió 
d’Espanya universitari, engrandint una mica més el seu palmarès esportiu. De fet, en 
alguna època aquest campionat tenia molta tradició i prestigi entre els atletes, fruit del 
qual és que també s’han batut records nacionals absoluts en el transcurs del campionat. 
Amb la publicació d’aquest treballat reportatge han quedat registrats ja d’una manera 
perpetua l'historial de guanyadors dels 75 anys d’història d’aquest esdeveniment esportiu. 
Tal informació permet saber, per exemple, tots els atletes de la JAS que en el seu moment 
van assolir el títol de campió d’Espanya universitari (en total, 5 campions i 10 títols). 

 

Quadre de campions atletes de la J.A.Sabadell 

Edició Lloc Data Prova Atleta Marca 

36a edició San Sebastián         11/5/1975 200 Gloria Pujol                      25”5 
   400 Gloria Pujol                   57”2 
38a edició       San Javier                    8/5/1977 200 Gloria Pujol                     25”7 
   400 Gloria Pujol 57”9 
51a edició        Badajoz 13/5/1990 800 Jordi Molins               1”54”82 
62a edició        Salamanca 5/5/2001 1500 Rosa Mª Morató        4”35”46 
63a edició        Zaragoza 11/5/2002 1500 Gemma Masnou        4”37”55 
73a edició        Salamanca 6/11/2012 200 Sergio Ruiz                     21”73 
75a edició        Cartagena 11/5/2014 100 Sergio Ruiz                     10”94 
   200 Sergio Ruiz 21”04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Sergio Ruiz 



 

 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Morató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                                     Gemma Masnou 

 

 

 

 

                                                                                                                           
Ricard Rof. 



EQUIPS VETERANS : 

TOTES LES MEDALLES ESTATALS I TOTS ELS RECORDS CATALANS 

El passat 8 de juny i amb motiu dels Campionats de Catalunya, un equip femení de relleus de 
la JAS (W50) es proclamava campió de Catalunya, però i al mateix temps, i com a dada més 
important, establint un nou rècord de Catalunya del relleu 4 x 100 de la categoria de 50 anys. 
Per primer cop, un equip femení de relleus de la JAS inscriu el seu nom en la taula de rècords 
de Catalunya en la categoria de veterans. No és el cas de l’equip masculí, el qual, i al llarg de 
la història, ha batut un total de 8 rècords de Catalunya per clubs. 
A continuació es detalla la relació completa d’aquests 9 rècords de Catalunya assolits, així 
com la relació de totes les medalles assolides (7) per part dels equips de relleus veterans en 
tots els Campionats d’Espanya disputats. 
Relació de tots els rècords de Catalunya per clubs assolits per la JAS: 

4 x 200   29/01/2005   Vilafranca          1’51”94    M40     Rof-Lobo-Garcia-Lorente 

4 x 200   24/02/2007   Vilafranca          1’51”90    M45     Rof-Donay-Lobo-Garcia 

4 x 200   02/02/2008   Vilafranca          1’51”69    M45     Rof-Lobo-Aparicio-Garcia 

4 x 100   26/06/2011   Águilas                  52”95    M45    Rof-Garcia-Villalba-Lorente 

4 x 100   09/10/2011   Sabadell                56”0      M50    Rof-Garcia-Lobo-Aparicio 

4 x 200   19/02/2012   Sabadell            1`58”79     M50    Rof-Lobo-Garcia-Traver 

4 x 100   30/06/2012   Águilas                  54”70    M50   Rof-Garcia-Villalba-Garay 

4 x 400   24/05/2014   Sant Celoni       4´12”26     M50    Rof-Madí-Villalba-Garcia 

4 x 100   08/06/2014    Mollet               1´20”19     W50   Gurrera-Sánchez-Reyes-Vegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4 x 100   08/06/2014 - Mollet -1´20”19     W50   Gurrera-Sánchez-Reyes-Vegas 

                                                 



Relació de totes les medalles assolides per la JAS en els Campionats d’Espanya : 

2010   Arona        4 x 100   M40   Castander-Garcia-Villalba-Rof               Plata 

2010   Arona        4 x 400   M40   Castander-Garcia-Villalba-Rof               Plata 

2011   Águilas      4 x 100   M45   Rof-Garcia-Villalba-Lorente                    Plata 

2011   Águilas      4 X 400   M45   Rof-Garcia-Villalba-Lorente                   Or 

2012   Águilas      4 x 100   M50   Rof-Garcia-Villalba-Garay                      Or 

2012   Águilas      4 x 400   M50    Rof-Garcia-Villalba-Garay                     Or 

2014   Huelva      4 x 400    M45    Rof-González-Castander-Madí            Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 400   24/05/2014   Sant Celoni       4´12”26    M50    Rof-Madí-Villalba-Garcia 

       

 

                                        

 

2010-Arona -  4 x 100   M40   
Castander-Garcia-Villalba-
Rof  - Plata 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012   Águilas      4 x 100   M50   Rof-Garcia-Villalba-Garay - Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               2014   Huelva      4 x 400    M45    Rof-González-Castander-Madí -  Plata 

 

• Fotos (Rof-Castander-Cruz) 



DOBLETS I TRIPLETS (Ricard Rof) 

Antequera (Màlaga), 16 de març. Campionat d’Espanya cadet de pista coberta. Prova de 

salt de llargada masculina. Dos atletes de la JAS hi prenen part: 

Daniel Leal i Meskelu Curado. A manca de l’últim salt per a tots els finalistes els 2 atletes 

de la JAS estan fora del podi ... 

El desenvolupament del concurs es presenta emocionant: el primer amb un salt de 6,09 

metres, el segon amb 6,05 i el tercer amb 5,98. Meskelu és quart a un centímetre del tercer 

(5,97 i gairebé a prop de la seva millor marca) i Leal és cinquè amb un millor salt de 5,94 

metres (marca personal). El desenllaç del concurs ningú se l’imagina ... 

Finalment cap del 3 atletes capdavanters milloren la seva marca a l’últim salt però 

en Leal fa un salt espectacular de 6,24 metres (nou i flamant campió d’Espanya) 

i Meskelu salta 6,11, i per tant, subcampió, protagonitzant tots dos un dels pocs doblets 

estatals a la història de la JAS. 

Però n’hi ha més. Repassem a continuació tots els doblets aconseguits per atletes del club 

en la història de tots els Campionats d’Espanya en qualsevol categoria. Així mateix també 

adjuntem la relació de tots els triplets absoluts  del club  que s’han aconseguit a la història 

dels Campionats de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         David Leal   Meskelu Curado (Cnat d’Espanya Cadet – Antequera  16/3/214 – Fotos L.Albiac)  

 



Doblets. 

-Campionats d’Espanya absoluts (Granollers, 25 juliol 1977) 

400 m.ll.:  1a Montse Pujol (55”3) /  2a Gloria Pujol (55”6) 

-Campionats d’Espanya absoluts de cros per clubs (Sabadell, 22 febrer 1987) 

1a Ana Isabel Alonso / 2a Carme Valero 

-Campionats d’Espanya “indoor “ promesa (Sevilla, 14 febrer 2010) 

60 m.ll.: 1er Sergio (6”92) / 2on Alex Gotay (6”93) 

                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Àlex Gotay                            Sergio Ruiz  (Fotos F.Carrión) 

-Campionats d’Espanya escolars de cros (Móstoles, 23 febrer 2014) 

Juvenils:  1er Jordi Torrents / 2on Alexis Rodríguez 

-Campionats d’Espanya de cros per clubs (Oropesa de Mar, 2 març 2014) 

Juvenils:  1er Jordi Torrents / 2on Alexis Rodríguez 

-Campionats d’Espanya “indoor” cadet (Antequera, 16 març) 

Salt de llargada :  1er Daniel Leal (6,24) / 2on Meskelu Curado (6,11) 



Triplets 

-Campionats de Catalunya absoluts de cros (Manresa, 23 febrer 1969) 

1er Josep Molins / 2on Joan Roca / 3er Feliu Lluch 

-Campionats de Catalunya absoluts de cros (Manresa, 22 febrer 1970) 

1er Josep Molins / 2on Joan Roca / 3er José Pro 

-Campionats de Catalunya absoluts (Serrahima, 28 juliol 1995) 

Salt de perxa:  1a Silvia Delgado (3,40 = RE Abs / 2a Cristina González (3,05) / 3a Mar 

Codó (2,90)  

             

           Jordi Torrents (Foto F.Carrión)                        Alexis Rodríguez   (Foto S.Pou) 

 

 



 

ATLETES AMB MÉS TEMPORADES AL CLUB 

Josep Mª Antentas, expresident de la JAS (1984-1992) i atleta del club des de 1964, ha 
aconseguit recentment el seu millor èxit com atleta veterà (i potser també dels seus 50 anys 
de carrera esportiva) al assolir la medalla d’argent en l’últim Campionat d’Europa de curses 
de muntanya al formar part de la selecció espanyola de la categoria M65 i ser sots campions 
d’Europa per equips en el 5è Campionat d’Europa celebrat en la ciutat polonesa 
de Nowa Ruda (rere Polònia i per davant de la República Txeca i Alemanya). 
Amb aquesta gesta, en Josep Maria culmina amb encert la seva 50a temporada consecutiva 
com atleta amb llicència per la JAS, sent l’atleta del club que hagi pertanyut més temporades 
a la JAS. En Josep Maria encapçala una selecta llista dels 6 atletes amb més temporades al 
club (tots amb 30 temporades a la JAS: consecutives o alternades) i són els següents: 

50  Josep Maria Antentas 

38  Josep Busoms 

36  Llorenç Altarriba 

35  Matilde Gómez 

32  Josep Molins 

30  Ricard Rof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Busoms (Cnat d’Europa San Sebastià 2013) 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

Mati Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Pep Molins 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Llorenç Altarriba 

 

 

 

                                         Ricard Rof 

 

 

 

 

Josep Mª Antentas 
(Subcampió Europa curses de 
muntanya per equips M-65) 
Foto J.Polo) 
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Coordinador   Aitor Rodríguez 

Consell de redacció  Aitor Rodríguez – Ricard Rof 

Fotos cedides per:  

Arxiu J.A.S. – F. Carrión – R. Rof – J.Amiel - JJ. Vico – Pere Ferran –- 
Ajuntament de Sabadell – Castander –S.Pou – J.Polo 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  
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