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FETS I GESTES DE L’ESPORT SABADELLENC 

Ricard Rof 

3 juny 1906 

S’inaugura el primer complex esportiu de la ciutat al barri de la Creu Alta : el “Camp de 
Esports” (conegut amb el temps com la Vella Creu Alta). El terreny de joc incloïa un 
velòdrom de 333 metres de corda, al centre del qual hi havia el camp per la pràctica del 
“foot-ball”. El Centre d’Esports Sabadell s’enfronta a l'equip “X” (actual R.C.E. Espanyol) i 
es produeix una victòria visitant (1-4). Conjuntament, també es celebra el primer festival 
atlètic (fet sense caire oficial al no haver-hi ni reglament ni jutges) que se’n té coneixement 
a la ciutat de Sabadell. 

6 agost 1912 

Al Camp de Esports es juga el primer matx nocturn de foot-ball nocturn fet a Espanya al ser 
il•luminat el camp per arcs voltaics. El partit s’havia d'haver disputat 2 dies abans 
(diumenge) i amb motiu de la Festa Major però fou suspès pel mal temps (finalment es 
disputa el dimarts a les 9 del vespre). Al ser el primer partit nocturn amb llum elèctrica , tota 
una novetat, va cridar a l’atenció del públic: nombrós, distingit i animat (entre la gran 
concurrència, les més distingides famílies de la ciutat). El Centre d’Esports perd (1-4) amb 
el University de Barcelona. 

13 abril 1914 

Té lloc el primer enfrontament internacional celebrat a la Creu Alta al celebrar-hi un partit 
amistós entre el Centre d’Esports Sabadell i el Stade Montpellier (2-1). Aquest 
esdeveniment va causar sensació en la vida ciutadana i multiplicà la seva afició al futbol. 

23 juny 1918 

S’inaugura al carrer Lacy la primera piscina de l’Estat i feta pel Club Natació Sabadell. Tenia 
unes dimensions de 25 x 12 metres i una profunditat d'1,20 a 3 metres (560 metres cúbics 
de capacitat d’aigua). En la respectiva inauguració es disputa unes curses de natació entre 
sabadellencs (són registrades per primer cop) i un partit de waterpolo entre nedadors del 
CNS i del C.N.Barcelona (2-3) cedint cordialment el trofeu assolit al club local.20 abril 1924 

22 maig 1924 

El Rei d’Espanya Alfons XIII i la Reina Victoria Eugènia, acompanyats del Cap de Govern, 
Miguel Primo de Rivera, visiten el velòdrom de la Creu Alta amb motiu d’una estada dels 
Reis a Catalunya. 

5 octubre 1924 

Es celebra el Campionat d’Espanya de ciclisme en pista en la modalitat de mig fons (la 
reunió ciclista més important que hi ha hagut mai al velòdrom). En el transcurs del 
campionat es bat el record nacional de velocitat (62,5 km/hora x promig). 

 

 



28 juliol 1928 

Amsterdam és la seu de la IX Olimpíada. Per primer cop i després de 8 Jocs Olímpics, les 
dones poden participar en les proves atlètiques, però només en 5 disciplines. Joan Muñoz 
i Josep Monllor són els primers sabadellencs a ser olímpics al participar en unes 
Olimpíades. Tots dos participen en boxeu i perden el primer matx el que suposa la seva 
eliminació del torneig. En la categoria “Ploma” ( fins a 57 kg 152 gr.) Muñoz va tenir la mala 
sort d’enfrontar-se al púgil local Lambertus van Klaveren i perd als punts el seu matx, doncs, 
posteriorment, l’holandès Klaveren acabaria guanyat l’or al vèncer en la final al púgil argentí 
Victor Peralta. Per la seva part, en Monllor va abandonar en el transcurs del seu matx amb 
l’irlandès Murphy. 

30 juny 1935 

El camp de futbol de Chamartín (Madrid) acull la final de la “Copa de Su Excelencia El 
Presidente de la República” (actual Copa del Rei). Instaurada en 1903 com a “Copa de Su 
Majestad El Rey”, el canvi de nom era en funció del Cap d’Estat Espanyol regnant que és 
qui atorga el trofeu (actualment té el mateix nom és que es va instaurar). El Centre d’Esports 
Sabadell disputa la seva primera (i única) final de la història del club. L’altre finalista fou el 
Sevilla F.C. i és l’equip que s’enduu la copa. Els sevillans fent una exhibició de joc ras i 
puntada de peu al cap, venç el partit (3-0) amb gols de Campanal (2) i Bracero. La lesió de 
Miquel Gual va decidir la final, doncs, pràcticament el Sabadell va jugar amb “només” 10 
jugadors (en aquella època no es permetia canvis un cop iniciat el partit). El mateix 
President de la República, Niceto Alcalá Zamora, en persona, va lliurar el trofeu al capità 
sevillista. 

4 abril 1943 

El Centre d’Esports Sabadell guanya al Real Gijón (5-2) en la corresponent lligueta d’ascens 
i puja a 1a Divisió per primer cop en la seva història. Al mateix temps, també aconsegueix 
l'històric títol de campió de la 2a Divisió per primer cop. 

31 març 1946 

El Centre d’Esports Sabadell guanya a Palma per 0 a 2, gols de Guarch i Gaju, al Mallorca 
a l’ultima jornada de lliga de 2a Divisió i es proclama campió assolint per segon cop l’ascens 
a la 1a Divisió. 

18 maig 1947 

El boxejador Luis Martínez conquereix el títol de campió d’Europa de la seva categoria 
(mosca). Després de 4 títols consecutius de campió d’Espanya fou l’únic boxejador nacional 
en ser seleccionat per anar al Campionat d’Europa (Dublín). En el primer combat va guanyar 
de forma espectacular al campió finlandès i en el segon combat també va guanyar 
clarament al campió hongarès. El seu rival en la final fou l’escocès Clinton a qui també va 
guanyar rotundament. Al mateix temps, Martínez fou seleccionat per formar part de l’equip 
europeu per enfrontar-se als americans i, des d’aquí sortir amb l’expedició per anar a “fer 
les Amériques”. 

 

 



25 maig 1947 

Luis Martínez conquista en América el títol de campió del món. Prèviament fou seleccionat 
arran del títol europeu conquerit a Dublín i, des d'aquí , sortir amb l’expedició oficial de 
l’equip europeu per enfrontar-se als americans en el seu territori (Chicago). El premi era 
guanyar el “Guant d’Or” (oficiós campionat del món amateur) al enfrontar-se el campió 
americà amb el campió europeu. Pràcticament era impossible guanyar a América si no es 
feia en claredat i per punts era una utopia. I així ho va fer Martínez al guanyar en 3 assalts 
al púgil de color Robert Holiday, el qual va haver de ser amonestat per l'àrbitre al veure’s 
clarament superat pel sabadellenc. Martínez va causar sensació per la seva rapidesa, 
pegada i estil, que li va valer un gran reconeixement per part de la gentada que omplia 
l’estadi de Chicago, un del més grans del món. També fou l’únic europeu d’aquell matx en 
guanyar el “Guant d’Or” i conquerir el títol mundial. 

14 març 1948 

El camp d’Aviació de Can Daviu (actual Aeroport) és l’escenari del XXX Campionat 
d’Espanya de cros. Organitzat per la Joventut Atlètica Pensament (2 anys després adoptaria 
el nom actual: J.A.Sabadell) el guanyador de la cursa (disputada sobre un recorregut de 
12.500 metres) fou el català Josep Coll. Catalunya també guanya per federacions 
autonòmiques al classificar els 4 atletes que puntuen entre els 8 primers de la cursa. 

29 juliol 1948 

A l’Estadi londinenc de Wembley té lloc la cerimònia d’obertura de la XIV Olimpíada. 
Després d’un parèntesi de 12 anys, motivat per l’esclat de la Segona Guerra Mundial, 
aquests foren els primers Jocs Olímpics d’estiu després de 1936 (Berlin). Foren uns Jocs 
austers, ja que Londres encara s’estava recuperant de les destroces de la Guerra. Els 
mateixos atletes van haver de dormir en barracons que havien servit com a caserna durant 
la Guerra. Un d’ells fou Joan Serra, que com a component de la selecció espanyola de 
waterpolo va disputar el torneig olímpic. Espanya va superar la primera fase i finalment va 
assolir el vuitè lloc en la lligueta final (del 5è al 8è). Itàlia es proclama campiona i Hongria 
sots campiona. La premsa anglesa va titular a Serra com el millor porter del torneig. 

19 març 1951 

S’atorga la primera edició del 1er Trofeu “Sabadell Deportes” al millor esportista sabadellenc 
de l’any (1950). El guardó fou lliurat a la llotja del camp de futbol de la Creu Alta en el 
transcurs del descans d’un partit de lliga. El nedador Joan Serra fou el primer guanyador 
davant de Patrocini Ramon (futbol) i Josep Saña (handbol). S’inaugurava així un premi que 
en el transcurs dels anys tindria continuïtat (conegut actualment com la “Festa de l’Esport”). 

3 març 1952 

Quatre anys més tard, el camp d’Aviació de Can Daviu torna a ser la seu del Campionat 
d’Espanya de cros. En aquesta edició (XXXIV), el campió de la cursa (disputada sobre un 
recorregut de 14.000 metres) es el català Bonaventura Baldomá. Catalunya també és 
campiona per federacions al puntuar 4 atletes entre els 7 primers. 

 

 



15 abril 1954 

Els experts muntanyencs del Centre Excursionista Terra i Mar, Antoni Estruch (27) i Joan 
Camp (30), surten de Zermatt (Alps suïssos) per escalar el cim del Cervino (4.482 m) i 
arriben fins al Refugi (a tan sols mitja hora del cim) però posteriorment desapareixen a la 
gelera (els seus cossos encara no s’han trobat). 

15 març 1955 

L’equip d'handbol del Centre d’Esports Sabadell es proclama campió d’Espanya d'handbol 
al guanyar en la final al BM Granollers per 11 a 9 (eliminant en la semifinal al Atlético de 
Madrid). La final, memorable, es va disputar a la intempestiva hora de les 11 i mitja de la nit 
a la pista del Frontó “Novedades” de Barcelona. Un dels jugadors més destacats del partit, 
Joan Cañadell (internacional en 8 ocasions), va tenir l’honor de recollir la Copa del 
Generalísimo d’aquest IV Campionat d’Espanya d'handbol “a set” (en aquella època també 
es jugava l'handbol “a onze”, més popular però va anar en desús). 

23 abril 1955 

Bilbao és l’inici de la sortida de la X Vuelta a España (la primera edició fou en 1935). Té un 
recorregut de 2.776 kilòmetres repartits entre 15 etapes i 106 corredors a la línea de sortida. 
Bilbao també és el final d’aquesta decena edició de la Vuelta (8 maig) i 63 ciclistes arriben 
fins a la meta. Entre ells, Miquel Chacón, i per tant, esdevé amb el primer sabadellenc a 
prendre part i arribar en una edició de la Vuelta. Com a component de l’equip de Catalunya 
es classifica en el lloc 33 a 45 minuts i 13 segons del guanyador de la cursa: el francès Jean 
Dotto (81 h 04’02”). 

22 abril 1956 

S’inaugura la pista Cervantes com a terreny de joc d'handbol del Centre d’Esports Sabadell. 
Situat a l’Avinguda 11 de Setembre (cantonada amb carrer Sant Maties) fou qualificat per 
la premsa com a “recinte magnífic” per la pràctica esportiva (tot i que a l’estiu també s’hi 
feien sessions de cine i de ball). En el patit inaugural, el Bayern de Munic (sots campió 
alemany) va perdre contra el Sabadell (sots campió nacional) per 17 a 15. 

26 abril 1957 

Es disputa la primera etapa de la XII Vuelta a España entre Bilbao i Vitòria (158 kms). Miquel 
Chacón arriba destacat a Vitòria i guanya l’etapa amb mig minut d’avantatge (4h28’13"). No 
tan sols es col•loca líder de la classificació general (i primer líder de la cursa) sinó que també 
encapçala la classificació del premi de la muntanya i del premi a la combativitat. Chacón 
també és el guanyador a l'esprint de la 6a etapa (1 maig) entre Valladolid i Madrid de 212 
kilòmetres de recorregut (5h32’35”). Defensant els colors de l’equip Pirenaico, Chacón va 
haver de plegar a la 12a etapa i no va arribar fins al final de la Vuelta. Bilbao també fou final 
de la cursa (12 maig) després de 2.967 kilòmetres repartits entre 16 etapes. Dels 90 
corredors que prenen la sortida 54 arriben a meta, i entre ells, un altre sabadellenc, Albert 
Sant (Pirenaico) en el lloc 14è a 38 minuts i 42 segons del guanyador: Jesús Loroño 
(84h44’06”). Sant també fou segon en la dotzena etapa entre Barcelona i Saragossa. 

 

 



30 abril 1958 

Es disputa la primera etapa de la XIII Vuelta a España entre Bilbao i San Sebastián de 164 
kilòmetres de recorregut. Miquel Pacheco i el portuguès Antonio Barbosa són els herois de 
la jornada al protagonitzar una escapada de més de 100 kms i jugar-se la victòria a l'esprint 
entre tos dos. Pacheco (defensant els colors de l’equip espanyol) en resulta guanyador 
(4h31’06”) amb més de 2 minuts d'avantatge respecte al principal grup de perseguidors. 
Aquesta victòria li suposa ser el primer líder de la Vuelta i, a més a més, també encapçala 
la classificació del premi de la muntanya i el premi de la combativitat. La 13a edició de la 
Vuelta constava de 16 etapes amb un recorregut total de 3.241 kilòmetres. Dels 100 
corredors que van prendre la sortida a Bilbao només 45 arriben a Madrid (15 maig), final de 
la Vuelta, i entre ells Pacheco. El guanyador fou el francès Jean Stablinski (94h54’21”) i 
Pacheco en el 20è lloc a 1 hora 13 minuts i 53 segons del campió. 

7 desembre 1958 

Els carrers de Barcelona es tornen a omplir de corredors per disputar la “Jean Bouin”, tot 
un esdeveniment social en aquella època. Es tracta de la cursa més antiga que es celebra 
a l’Estat (la primera edició fou en 1920) i es celebra en honor al soldat francès Jean Bouin 
(mort en el transcurs de la 1a Guerra Mundial a l'any 1914, just ara fa 100 anys). Jean Bouin 
fou un atleta molt popular al seu país (actual sots campió olímpic i recordista mundial i 
guanyador del Cros de les Nacions en 3 edicions consecutives), la seva carrera es va 
truncar de cop al esclatar la Guerra, allistar-se de voluntari com a soldat i ser uns dels 
80.000 francesos morts en una sola batalla (en total, uns 9 milions de combatents van 
perdre la vida en el transcurs de la Guerra). Jean Bouin tenia només 25 anys i arran de la 
seva mort comença la llegenda ... entre altres reconeixements, la creació d’una cursa a 
Barcelona en 1920 en honor seu: la “Jean Bouin”. Josep Molins és el guanyador d’aquesta 
XXXV edició al creuar victoriós l’Arc de Triomf (lloc d’arribada en aquella època) amb quasi 
4 segons menys respecte el grup perseguidor (27’20”8). Triomf brillant avalat per les figures 
nacionals i internacionals classificats darrere seu, com per exemple el francès Alain Mimoun 
(actual campió olímpic de la marató) que va arribar a meta just un minut i un segon després 
de Molins. Actualment, segueix sent l’únic triomf a la “Jean Bouin” aconseguit per un atleta 
masculí sabadellenc. 

31 desembre 1958 

A les 23 hores i 40 minuts té lloc la sortida de la cursa pedestre més popular del món: la 
San Silvestre de Sao Paulo (Brasil) amb la finalitat que els participants arribin a meta cap a 
mitjanit per acomiadar l’últim dia de l’any. En aquesta 34a edició (la primera fou en 1925) i 
feta sota un recorregut de 7.400 metres, Josep Molins creua la línea d’arribada en cinquena 
posició (22’34”). L’argenti Oswaldo Suárez n’és el guanyador (21’20”) al arribar un minut 
abans que el grup perseguidor: el portuguès Manuel Faria, Antonio Amorós, l’americà 
Robert Seth, ... L’equip espanyol (Amorós 3er, Molins 5è i Alonso 7è) també guanya per 
equips per davant d'Argentina i Xile. 

 

 

 

 



29 abril 1960 

Gijón és el punt de partida a la XV Vuelta a España. Aquesta edició té un recorregut total 
de 3.567 kilòmetres repartits amb 17 etapes. Dels 80 corredors en prendre la sortida a Gijón, 
només 24 arriben a Bilbao (15 maig) final de la 15a edició de la Vuelta.  Miquel Pacheco 
n’és un d’ells i puja al podi com a tercer classificat. El belga Frans de Mulder és el guanyador 
(103h05’57”), i Pacheco (Licor 43) , a 19 minuts i 24 segons del campió. 

25 agost 1960 

Roma acull l’inici de la XVII Olimpíada. Neix un mite: l’etíop Abebe Bikila guanya la marató 
corrent descalç. Isabel Castañé esdevé amb la primera esportista sabadellenca en 
participar en uns Jocs Olímpics. Participa en les eliminatòries dels 200 metres braça 
(3’10”4) sense accedir a la següent ronda. El seu temps fou discret en l’àmbit internacional 
però molt bo tenint en compte la seva joventut (14 anys) i la seva experiència (no gaire més 
de 5 mesos dedicada a la natació). La britànica Anita Lonsbrough guanya l’or (2’49”5) i 
l’alemanya Wiltrud Urselmann la plata (2’50”0). 

11 octubre 1960 

La primera edició del Jocs Atlètics Iberoamericans (actualment reconegut com a 
Campionats Iberoamericans) té lloc a Santiago de Xile. Josep Molins assoleix el segon lloc 
en els 5.000 metres (14’33”6) i en els 10.000 metres (30’31”6). L’argentí Oswaldo Suárez 
fou el campió al creuar la meta 4 segons abans que Molins en totes dues curses. Per la 
medalla de bronze, l’espanyol Carlos Pérez i el portuguès Manuel Oliveira, respectivament 
a cada cursa, foren tercers a mig minut després que Molins. 

5 març 1961 

A la pista del “Cervantes” es celebra l’ultima jornada de la 5a Lliga Nacional de basquet 
(disputada entre 12 equips). L’equip de basquet local “Orillo Verde” guanya al Águilas de 
Murcia i assoleix el segon lloc de la classificació final de la lliga en una última jornada 
emocionant, ja que els murcians també aspiraven al sots campionat. El Real Madrid es 
proclama campió amb 42 punts per davant del Orillo Verde i FC Barcelona amb 30 punts 
tots dos equips, però és l’equip local qui assoleix el sots campionat al superar al Barça per 
2 punts respecte el coeficient particular. Francesc Llobet fou el màxim encistellador de la 
lliga (450 punts) superant el rècord d’anotació que tenia el jugador porto-riqueny del Real 
Madrid, Báez. 

 8 juliol 1961 

S’inaugura les Pistes Municipals d’Atletisme al barri de Sant Oleguer (per primer cop, 
Sabadell disposa del lloc adequat per la pràctica atlètica). En el festival d’inauguració, 
Catalunya supera a la selecció de Llenguadoc-Pirineus (85-72). Les pistes eren de cendra, 
el normal en aquella època, i van ser durant uns anys de les millors de Catalunya, motiu pel 
qual s’hi feren competicions importants des de l’inauguració. 

 

 

 



24 març 1962 

A Sheffield (Gran Bretanya) es disputa la 49a edició del Cros de les Nacions. Es tracta de 
la cursa atlètica més important i antiga que es disputa al món (la primera edició fou en 1903) 
i, actualment, és reconegut com a Campionat del Món de cros. La cursa es desenvolupa en 
un recorregut de 14.500 metres per dins el Graves Park de la ciutat britànica. El guanyador 
és el belga Gaston Roelants amb un temps de 44 minuts i 40 segons, aconseguint el seu 
primer títol dels 4 que assoliria en el transcurs dels anys (posteriorment, fou recordista 
mundial dels 3.000 metres obstacles i campió olímpic a Tokio’64). Josep Molins es classifica 
6è a 24 segons de Roelants (45’04”), sent el primer espanyol a meta. Anglaterra guanya 
per equips i Espanya puja el podi com a sots campiona (la millor posició de sempre). 

14 juliol 1962 

En les Pistes Municipals, la selecció espanyola d’atletisme s’enfronta en matx internacional 
amistós a Itàlia “B” (els transalpins sense l’equip titular per la diferència atlètica de l’època 
entre tots 2 països). El madrileny Miguel López Aguado bat el rècord d’Espanya de salt 
d’alçada amb un salt d'1,97 metres (marca de gran valor al ser feta sense matalàs de 
caiguda, inexistents encara en aquella època). Els italians guanyen l’encontre (90-116). 

18 agost 1962 

Miquel Torres es proclama sots campió d’Europa dels 1.500 metres lliures (només es 
superat per l’hongarès Katona, recordman europeu) en els respectius Campionats d’Europa 
de natació (10a edició) i que es celebra a Leipzig (República Democràtica Alemanya).  
József Katona guanya la medalla d’or (17’49”5), Torres la d’argent (17’55”6) i el britànic 
Richard Campion la de  bronze (17’59”8). 

8 gener 1963 

En el transcurs d’un sopar de gala fet a l'Hotel Avenida Palace de Barcelona s’atorguen els 
premis als millors esportistes espanyols de l’any 1962. Per primer cop també es lliura aquest 
premi en categoria femenina, ja que d'ençà que fou instaurat en 1948 per decidir al millor 
esportista de l’any (l’atleta Constantino Miranda fou el primer guanyador) només s’atorgava 
en categoria masculina. Organitzat per la revista barcelonina “Vida Deportiva” (actualment 
ho fa “El Mundo Deportivo”) fou un popular concurs de l’època entre els lectors del setmanari 
per decidir els esportistes finalistes tot i que era un Jurat en prendre la decisió final. I 
clamorós doble èxit per la nostra ciutat, perquè els escollits com a millors esportistes 
espanyols de l’any 1962 són els joves nedadors del CNS Miquel Torres i Maria Ballesté (16 
anys tots dos). 

 

 

 

 

 

 



9 gener 1963 

Les seleccions absolutes de futbol d'Espanya i França s’enfronten per 14a vegada en la 
seva historia. El partit es celebra a Barcelona (Camp Nou) i en motiu com un compromís 
d’amistat i germanor entre tots dos països, ja que el partit fou organitzat per aportat fons 
amb destí als damnificats per les inundacions del Vallès (25 setembre 1962). La selecció 
francesa va acudir desinteressadament a aquest encontre (Espanya havia fet el mateix l’any 
anterior a l'haver jugat a París per causes similars) i fou un èxit d’organització en benefici 
dels damnificats. Van assistir al partit en qualitat d’invitats d’honor els alcaldes de les ciutats 
que van patir les riuades. Pel que fa al partit en si, va acabar amb empat a sense gols, fet 
que va impacientar al públic (omplia 3/4 parts de l’estadi) pel joc de l’equip nacional, xiulant 
als jugadors i llençant coixinets al terreny de joc. El madridista Gento (5 copes d’Europa i 1 
Intercontinental guanyades amb el Real Madrid) es va endur els millors aplaudiments del 
partit. 

12 maig 1963 

Es disputa la 12a etapa de la Vuelta a España entre Sitges i Tarragona (una contrarellotge 
de 52 kilòmetres). Miquel Pacheco obté un formidable triomf al ser el guanyador de l’etapa 
i aconseguir el que pocs ciclistes han fet: guanyar al llegendari Jacques Anquetil en una 
contrarellotge. Pacheco (Kas) va rodar a un promig de 40,842 km/h per completar el 
recorregut de l'etapa amb un temps d'1 hora 21 minuts i 46 segons. Anquetil (Saint Raphael) 
va creuar la meta 26 segons més tard. Aquesta XVIII Vuelta havia sortit de Gijón (1 maig) 
per completar un recorregut total de 2.442 kms repartits en 15 etapes. Van prendre la sortida 
90 corredors i només van arribar 65 a Madrid (15 maig), final de la Vuelta. Anquetil fou el 
guanyador final de la cursa (64h44’20”) i Pacheco tercer a 3 minuts i 32 segons de Anquetil 
(l’espanyol José Colmenarejo fou segon amb 26 segons menys que Pacheco). 

23 juny 1963 

Miquel Pacheco esdevé amb el primer ciclista sabadellenc en participar al Tour de França, 
la cursa ciclista més important del món (la primera edició fou en 1903). Aquesta 50a edició 
parteix del poblet de Nogent-sur-Marne-Épernay i arriba a París (14 juliol) després d’un 
recorregut de 4.137 kms en 21 etapes. El guanyador fou el mític Jacques Anquetil (per 4a 
vegada però el francès conquistaria un 5è títol posteriorment) amb un temps total de 113 
hores 30 minuts i 5 segons. A continuació i completant el podi: els espanyols Federico 
Martín Bahamontes (guanyador del Tour 1959) i José Pérez-Francés. Només 76 dels 130 
ciclistes que prenen la sortida arriben a Paris. I entre ells Pacheco, en el lloc 17è de la 
classificació final (a 30 minuts i 35 segons d’Anquetil) sent el sisè millor espanyol classificat. 

 17 gener 1964 

En el transcurs d’un sopar de gala fet a l'Hotel Avenida Palace de Barcelona s’atorguen els 
premis al millor esportista espanyol de l’any 1963. A l'igual que l’any passat, els nedadors 
del CNS són els grans protagonistes de la vetllada: la jove de 16 anys Maria Ballesté és 
elegida com a la millor esportista femenina espanyola de l’any (en categoria masculina el 
Jurat proclama a l'atleta Luis Felipe Areta com el millor esportista) mentre que Miquel Torres 
i Isabel Castañe (guanyadors tots dos l’any anterior) es classifiquen en el segon lloc de les 
votacions. 

 



29 gener 1964 

La ciutat tirolesa d'Innsbruck acull per primer cop els Jocs Olímpics d'hivern (repetirà 
Olimpíada en 1976). Per primer cop, una entorxa pels Jocs Olímpics d'hivern es va 
encendre a Olimpia, fet que ja seria habitual en Olimpíades posteriors. Malgrat a ser una 
tradicional estació de esquí, es va patir una mancança de neu (per culpa de les càlides 
temperatures) fet que va obligar a mobilitzar a l’Exèrcit per portar neu d’altres llocs. Joan 
Garriga esdevé en el primer esportista sabadellenc en participar en uns Jocs Olímpics 
d'hivern al ser seleccionat per la prova d'eslàlom gegant per aquesta IX Olimpíada. Disputa 
la primera mànega sense poder accedir a la següent ronda. El francès François Bonlieu va 
guanyar l’or (1m46’71”) seguit dels austríacs Karl Schranz i Josef Stieger. 

8 agost 1964 

Ramon Torras esdevé en el primer motociclista sabadellenc en puntuar en una cursa del 
Campionat del Món de motociclisme. Fou en el transcurs del Gran Premi d’Ulster (9a cursa 
puntuable de la temporada) celebrat en el circuit de Dundrod (prop de Belfast). Al ser sisè 
en la cursa de 125cc, Torras (Bultaco) va aconseguir el seu primer punt del mundial (en 
aquella època el barem de punts era 8 per la victòria i correlativament 6-4-3-2-1). El pilot de 
Nova Zelanda, Hugh Anderson (Suzuki) fou el guanyador de la cursa. 

9 gener 1965 

A l'Hotel Avenida Palace (Barcelona) té lloc la celebració de la “Nit de l’Esport” per elegir al 
millor esportista espanyol de l’any 1964 (organitzat per la revista “Vida Deportiva”). A la 
vetllada hi assisteix “tot Barcelona” (unes 600 persones) fet que el local sigui ja insuficient 
per acollir aquest esdeveniment per properes edicions. Després d’unes votacions sempre 
renyides entre els esportistes finalistes (15 en categoria masculina i 7 en femenina), el Jurat 
proclama a Isabel Castañe com la millor esportista femenina espanyola de l’any (el ciclista 
Guillermo Timoner és elegit com el millor esportista masculí). Maria Ballesté (guanyadora 
l’any passat) es classifica en tercer lloc. 

24 abril 1965 

Ramon Torras puja per primer cop al podi en una cursa del Campionat del Món de 
motociclisme. Fou en el transcurs del 29è Gran Premi d’Alemanya (2a cursa de les 13 
puntuables de la temporada) celebrat en el circuit de Nürburgring (situat entremig de 
Colònia i Frankfurt). Torras (Bultaco) fou tercer tant en la cursa de 125cc com en la cursa 
de 250cc, aconseguint 4 punts en cada cursa per la classificació del mundial. Els 
guanyadors de cada cursa foren els actuals campions del món de cada categoria: el 
neozelandès Hugh Anderson (Suzuki) en 125 i el britànic Phil Read (Yamaha) en 250. 

 

 

 

 

 

 



30 maig 1965 

Un accident va posar fi a la vida d’un dels joves pilots amb més projecció en el món del 
motociclisme: Ramon Torras (21 anys). En aquests moments, Torras portava 10 punts en 
la classificació del mundial de 250cc i després de 4 curses disputades, doncs també fou 
segon (6 punts) en la 3a cursa del campionat: el Gran Premi d’Espanya disputat a Montjuic 
el 9 de maig (cursa accidentada: només van acabar 7 pilots dels 26 sortits). Al final de les 
13 curses del Campionat, Torras fou vuitè de la classificació final (havent corregut només 
les 4 primeres curses). En un dia plujós i entrenant-se en el circuit urbà de Coma-ruga (on 
havia acudit per provar les motos oficials de cara al següent Gran Premi a celebrar a l'Illa 
de Man, 5è de la temporada) una fatal caiguda va causar el trist desenllaç. 

13 juny 1965 

El Centre d’Esports Sabadell (i com a sots campió de 2a Divisió) guanya al Murcia (gol de 
Cabello) a la Creu Alta en un històric partit de promoció per pujar a la 1a Divisió i fa possible 
encadenar 2 ascensos consecutius (de 3a a 2a i de 2a a 1a) en 2 anys seguits. 

14 setembre 1965 

Es celebra a la Piscina Olímpica Municipal (Sant Oleguer) un Criterium Nacional de Natació, 
en el qual es van millorar 5 rècords estatals. Per primer cop, TVE va emetre una competició 
des de Sabadell. 

22 gener 1966 

El Dukla de Praga (actual campió d’Europa d'handbol) fa una sèrie de partits amistosos pel 
nostre país i s’enfronta a diferents equips nacionals, entre ells el O.A.R. Gràcia. Tot i tractar-
se d’un matx de caràcter amistós els graciencs van fregar la proesa, perquè només van 
perdre d’un gol (18 a 19) i guanyant a la mitja part de 2 gols (12 a 10). Excel•lent resultat, 
tenint en compte que es tracta del vigent campió europeu i havia guanyat al Atlético de 
Madrid per golejada (12-30) en un dels partits de la gira. 

11 juliol 1966 

Comença a Anglaterra el Mundial de futbol. Entre els seleccionats de l’equip espanyol hi ha 
el sabadellenc Eladio (F.C. Barcelona). Només disputa el primer partit (contra Argentina) al 
patir una lesió. Espanya perd aquest partit (1-2) i també contra Alemanya (posteriorment 
finalista) pel mateix resultat i assoleix una victòria contra Suïssa (2-1) insuficient per superar 
la 1a fase. 

 

 

 

 

 

 

 



7 febrer 1967 

L'Hotel Ritz de Barcelona acull la “Nit de El Mundo Deportivo” per escollir als millors 
esportistes espanyols de l’any 1966. A partir d’aquesta edició ja és aquest mitjà de 
comunicació qui organitza la tradicional Gala on s’atorga els premis als millors esportistes 
nacionals de l’any. Els amplis salons de l’Hotel Ritz resplendiren de llum i bellesa esportiva 
davant d’un nombrós grup de comensals (fregant el miler) per acollir la Gran Gala de la nit 
barcelonina. L’ampli Jurat va tenir feina per triar als millors esportistes nacionals de l’any 
entre els finalistes (10 en categoria masculina i 5 en femenina). Dues nedadores del CNS 
ocupen els llocs d’honor: una joveníssima Mari Pau Corominas (només 15 anys) es elegida 
com la millor esportista espanyola i Maria Balllesté es classifica en tercer lloc (el tenista 
Manuel Santana es el guanyador en categoria masculina). 

20 agost 1967 

S’inaugura la “Nova Creu Alta” com a nou terreny de joc pel Centre d’Esports Sabadell amb 
una capacitat per a uns 20.000 espectadors. En el partit inaugural amistós l’equip local 
guanya al Futbol Club Barcelona per 1 gol a zero (fet per Vall també suposa el primer gol 
marcat a l’estadi). 

17 gener 1968 

Amb motiu de la IV Assemblea de Periodistes Esportius del país feta a Palma de Mallorca 
es concedeix a l’Excel•lentissim Ajuntament de Sabadell el Premi Especial pels mèrits a la 
gran tasca desenvolupada en l’any 1967. El premi atorgat en el transcurs de la clausura de 
l’acte fet al Club Nàutic de la capital balear fou en motiu a la millor divulgació de l’esport i 
que ha fet possible en convertir a Sabadell en ciutat pilot en matèria esportiva. Aquesta obra 
de promoció esportiva fou convenientment estudiada i es va guanyar la simpatia de l’ampli 
Jurat fins al punt d'atorgar per unanimitat el Premi. El mèrit en emprendre i continuar 
aquesta obra fou possible gràcies a l’empenta dels components del Consistori, 
especialment a l’Alcalde Josep Burrull i el seu Delegat d’Esports, Joan Casablancas. A partir 
d’aquesta fita, Sabadell seria coneguda amb l l’eslògan: “Sabadell : Ciudad Piloto del 
Deporte Español”.). 

25 març 1968 

Els salons de l’Hotel Ritz (Barcelona) es celebra l’elecció del millor esportista espanyol de 
l’any (1967), festa ja tradicional que anualment organitza “El Mundo Deportivo”. Un Jurat de 
18 persones i presidit pel Delegat Nacional d'Educació Física i Esports, Joan Antoni 
Samaranch, va atorgar els títols al boxejador Pedro Carrasco i a patinadora Pepita Cuevas. 
La gran gala de l’esport nacional va tenir un ambient digne de l’esdeveniment que suposa 
aquesta “Nit de l’Esport”. Prop de 600 persones, reunint a l’elit esportiva del país van ser 
presents al magnífic escenari. La ciutat de Sabadell, mitjançant el seu municipi, fou elegida 
per unanimitat com l’entitat de l’any per el Trofeu “Samaranch”. La labor feta en favor de 
tots els esports, tant en construccions com en organitzacions de tota mena, fa que sigui una 
de les més merescudes distincions que s’han adjudicat al llarg de la història d’aquest 
certamen. És el primer Ajuntament en assolir aquest guardó per la seva tasca de 
desenvolupament i divulgació de l’esport. 

 

 



27 març 1968 

La Nova Creu Alta acull el primer partit oficial internacional de la seva història al jugar la 
selecció espanyola per primer cop a Sabadell. Fou amb motiu de la Fase classificatòria als 
Jocs Olímpics (Mèxic’68). Espanya guanya a Anglaterra per 1 a zero (gol d'Ortega). 
L’actuació de l’àrbitre suec Bromston fou calamitosa al permetre el joc brut dels anglesos, 
obligant a repetides sortides del "fosso" del massatgista Ramon Antonell (massatgista 
també del Centre d’Esports Sabadell) per atendre els jugadors espanyols. 

12 octubre 1968 

El Dia de la Hispanitat marca l’inici de la XI Olimpíada a la ciutat de Mèxic. Si bé els Jocs 
de Mèxic seran recordats eternament per l'estratosfèric salt de Bob Beamon en el salt de 
llargada (8,90 m), a nivell local serà recordat per la gesta de la nedadora Mari Pau 
Corominas al classificar-se per la semifinal dels 100 metres espatlla i per la final des 200 
metres espatlla. Es tracta de la primera nedadora espanyola de la història en disputar una 
final olímpica. Fou setena (2’33”9) i les medalles es van repartir entre: l’americana Poky 
Watson (2’24”8), la canadenca Elaine Tanner (2’27”4) i la també americana Kaye Hall 
(2’28”9). Santi Esteva també neda la final dels 200 metres esquena sent 5è (2’12”9), el que 
suposa la millor classificació d’un nedador espanyol en la història dels Jocs. El representant 
de la República Democràtica Alemanya (RDA) Roland Matthes (2’09”6) fou el campió. Els 
americans Mitchell Ivey (2’10”6) i Jack Horsley (2’10”9) van completar el podi. El mateix 
Esteva (esquena) amb Josep Duran (braça) també es classifica brillantment per nedar la 
final del relleu 4x100 metres estils. L’equip espanyol amb 2 sabadellencs nedant la seva 
posta no pot evitar l’últim lloc de la final (4’06”1). Els Estats Units guanyen l’or (3’54”9) i 
Espanya es queda a menys de 6 segons del bronze guanyat per l’equip de la Unió Soviètica 
(4’00”7). 

17 març 1969 

L'Hotel Ritz (Barcelona) acull una nova vetllada per elegir al millor esportista espanyol de 
l’any. Els 32 membres del Jurat han d’escollir qui és el millor entre els esportistes finalistes 
(12 homes i 5 dones). Per segon cop a la història d’aquest tradicional esdeveniment els 
guanyadors són dos esportistes locals (el primer cop fou amb motiu dels millors de 1962) el 
que suposa un gran èxit per la nostra ciutat. Santi Esteva i Mari Pau Corominas, nedadors 
del CNS i de 17 anys tan sols tos dos, són proclamats com a millors esportistes espanyols 
de l’any 1968. De les 21 edicions en categoria masculina fins ara disputades (inici en 1948), 
hi ha hagut dos esportistes sabadellencs en assolir aquest guardó (Torres i Esteva), mentre 
que de les 7 edicions en categoria femenina (inici en 1962), en 5 ocasions la guanyadora 
ha estat una esportista sabadellenca (Castañé en 2 ocasions, Ballesté en una i Corominas 
en 2). 

20 abril 1969 

Es disputa l’ultima jornada (30a) de la 38a edició del campionat nacional de la Lliga de 
futbol. El Centre d’Esports Sabadell aconsegueix la seva millor posició de tota la seva 
historia (4rt) i, al mateix temps, classificar-se per disputar la propera edició de la Copa de 
Fires. El Reial Madrid fou el campió amb 47 punts per davant de la U.D. Las Palmas (38), 
F.C. Barcelona (36), Sabadell (32), Valencia C.F. (31), Atlético de Madrid (30), ... 

 



17 setembre 1969 

El Centre d’Esports Sabadell guanya al F. C. Brugge per 2 a zero (gols de Zaballa i Cristo) 
en el partit d’anada corresponent a la primera ronda de la Copa de Ferias (posteriorment 
anomenada com Copa de la UEFA i actualment coneguda com a Europa Leage). Es tracta 
del partit més important mai disputat en la història del Sabadell. En el partit de tornada a 
Bruges (Bèlgica) es perd per 5 a 1 (gol de Palau). 

30 octubre 1969 

La Nova Creu Alta acull un partit internacional de futbol de les respectives seleccions 
promeses (Sub’23) d'Espanya i Itàlia corresponent a la “Copa Latina de Esperanzas”. El 
mític Ladislao Kubala és el seleccionador nacional i els espanyols guanyen el partit per 2 a 
0 (gols de Clemente i Arieta). Anys més tard, Clemente va tornar a la Nova Creu Alta com 
a jugador de l’Athletic de Bilbao per disputar un partit de lliga i va patir una greu lesió fins al 
punt de haver de deixar la pràctica esportiva. Posteriorment, fou seleccionador nacional. 

2 novembre 1969 

Es disputa la primera jornada de lliga a l’estadi Santiago Bernabeu, on s’enfronten el Reial 
Madrid i el Centre d’Esports Sabadell. En el transcurs del partit, el cantàbric Pedro Zaballa 
i en immillorable acció per marcar, tira la pilota fora al donar-se’n compte que el porter 
madridista (Junquera) i un company seu estaven lesionats a terra. El marcador en aquest 
moment era d’empat a zero (Pirri a l’últim minut donaria el triomf als madridistes). Aquest 
gest li va valer per ser premiat per la UNESCO com a “fair-play” convertint-se així com el 
primer futbolista condecorat en el camp de l’esportivitat. 

3 març 1970 

L'Hotel Ritz acull un cop més la gran “Nit de l’Esport” on són escollits els millors esportistes 
espanyols de l’any. Els 39 membres del Jurat atorguen el guardó al corredor de motos Angel 
Nieto i a l'esquiadora Conchita Puig com a millors esportistes nacionals de l’any 1969. Santi 
Esteva i Mari Pau Corominas (guanyadors l’any anterior) fregant de nou l’èxit i es 
classifiquen tots dos a continuació. En la mateixa Gala s’atorga el XIV Trofeu “Challenge 
Samaranch” als esforços més rellevants d’una societat en favor de l’esport. El Club Natació 
Sabadell va ser mereixedor a tal honorífic trofeu (recollit pel president Vicens Gracia) 
després que fou precís un desempat amb Televisión Española (TVE) per decidir el 
guanyador. 

19 abril 1970 

Es disputa a la Nova Creu Alta l’ultima jornada de lliga i a on està el títol en joc. El Atlético 
de Madrid guanya al Centre d’Esports Sabadell per 0 a 2 (gols de Ufarte i Calleja) i es 
proclama campió de Lliga (per 6è cop en la seva història) al superar al Athletic de Bilbao 
per 1 punt. 

 

 

 

 



13 juny 1970 

Joan Fernández esdevé el primer pilot sabadellenc en participar en la mítica cursa de les 
“24 Hores de Le Mans”. Es tracta de la XXXVIII edició i fins al moment, només 7 pilots 
espanyols hi ha pres part en alguna de les 38 edicions fins ara disputades. Fent parella amb 
José Juncadella (Escuderia Montjuïc) i pilotant un Ferrari 512S fou un dels 51 cotxes a la 
graella de la sortida. Un dia plujós va condicionar la cursa, ja que només 7 cotxes van 
acabar la cursa. El Ferrari de Fernández va haver de plegar després de 130 voltes al circuit 
i al cap d’unes 11 hores de cursa. El cotxe guanyador fou el Porsche 917 K conduit per 
l'alemany Hans Hermann i per l'anglès Richard Attwood (343 voltes). 

5 setembre 1970 

Barcelona acull el XII Campionat d’Europa de natació (el primer que es celebra a l’Estat). 
Sabadell també és seu d’aquest campionat al acollir una fase del torneig de waterpolo (on 
es jugaren 6 partits a les instal•lacions de Sant Oleguer). A les Piscines de Bernat Picornell, 
Santi Esteva (reusenc però molt arrelat al CNS) es proclama sots campió d’Europa dels 100 
i 200 metres espatlla i 3r en els 400 i 1.500 metres lliures. Les dues curses d’espatlla foren 
guanyades pel mateix nedador: Roland Matthes (RDA). El 100 amb una marca de 58”9 
(Esteva 59”9) i els 200 amb una marca de 2’08”8 (Esteva 2’09”7). Gunnar Larsson (Suècia) 
guanya els 400 lliures amb un temps de 4’02”6 (Esteve 4’08”3) i Hans Fabnacht (RFA) els 
1.500 amb un temps de 16’19”9 (Esteva 16’35”7). 

17 octubre 1970 

S’inaugura el Pavelló Municipal d’Esports. En el seu moment passà a ser una de les 
construccions esportives més modernes i de disseny més avançat del país. En la respectiva 
inauguració fou en motiu de la celebració del Trofeu Sant Jordi a Sabadell amb una 
desfilada de 2.983 participants (pertanyents a 14 comarques catalanes). En aquell moment, 
suposava ser la segona ciutat espanyola (rere Madrid) amb un pavelló amb una pista 
d’atletisme dins (just l’endemà també s’inaugura el de La Coruña). 

22 febrer 1971 

L'Hotel Ritz torna ser l’escenari idoni per acollir la Gran Gala de “El Mundo Deportivo” on 
són escollits any rere any els millors esportistes espanyols de l’any. Els 39 membres del 
Jurat atorguen a Santi Esteva com el millor esportista espanyol de l’any 1970 (l’esquiadora 
Conchita Puig guanya en categoria femenina) i repetint l’èxit que ja havia assolit dos anys 
enrere el ser escollit com a millor esportista de l’any (1968). De les 23 edicions fins ara 
celebrades (en categoria masculina), només Manuel Santana, Federico Martín 
Bahamontes, Guillermo Timoner, Joaquim Blume i el mateix Esteva , han repetit títol. 

18 abril 1971 

Es disputa al Circuit del Vallès (situat a la carretera nacional entre Sabadell i Terrassa) el X 
Gran Premi d’Espanya de Moto-Cross. Hi assisteixen 30.000 espectadors i participen pilots 
de 16 països. El belga Joel Robert (Suzuki), actual campió del món, es el guanyador de la 
cursa per davant dels suecs Olle Petersen i Haaken Andersson. El triomf del gran ídol del 
moto-cross mundial fou guanyat tant a pols i merescut com espectacular en totes dues 
màneges. Segons la crítica internacional, va qualificar el circuit vallesà com a “fabulós”. 

 



10 juny 1973 

Es celebra les mítiques 24 Hores de Le Mans. En aquesta 41a edició hi pren part Juan 
Fernández (en total hi participaria en 6 cops). Conduint un Porsche 908/03 (Escuderia 
Montjuic–Tergal) i tenint com a companys a Francisco Torredemer i al suïs Bernard 
Chenevière, assoleixen la cinquena posició de la cursa amb un total de 319 voltes (la millor 
classificació de Fernández). Els guanyadors foren els francesos Henri Pescarolo i Gérard 
Larrousse (Matra-Simca-Shell MS670B) al recórrer 355 voltes (4.853 km) al circuit de la 
Sarthe (promig de 202 km/h). Hi van prendre part 55 cotxes i només van finalitzar la cursa 
21. 

30 juny 1973 

Parteix de Scheveningen (Països Baixos) la 60a edició del Tour de França. Per endavant 
hi ha un recorregut de 4.410 kms entre un pròleg i 20 etapes. A la sortida hi ha 132 ciclistes 
del que només 87 arriben a Paris (22 juliol). Luis Ocaña es el guanyador de la cursa 
(122h25’34”) i es converteix en el segon espanyol en guanyar el Tour (Bahamontes fou el 
primer en 1959). El francés Bernard Thévenet fou segon i el també espanyol José Manuel 
Fuente tercer. Antoni Martos millora la posició de Pacheco 10 anys enrere i es classifica el 
15è a 49 minuts i 20 segons de Ocaña. Martos també fou el 5è millor corredor espanyol 
classificat i com a component de l’equip Kas foren segons per equips rere el Bic. 

16 febrer 1974 

El Pavelló Municipal d’Esports és l’escenari de diversos rodatges pel programa de TVE: 
“Camino del Récord” (posteriorment anomenat “Torneo”). Es tracta d’un oficiós campionat 
d’Espanya infantil d’atletisme per escoles. Presentat per Daniel Vindel (el mateix 
presentador del popular programa “Cesta y Puntos”) el programa es rodava entre Madrid, 
La Corunya i Sabadell (úniques ciutats del país amb pavelló per la pràctica atlètica). Les 
Escoles Pies de Sabadell hi prenen part. 

25 febrer 1974 

L'Hotel Ritz de Barcelona es vesteix de gala per acollir la “Nit de El Mundo Deportivo” per 
escollir als millors esportistes espanyols de l’any 1973. Els salons del Ritz són plens a 
vessar per acollir la Gran Gala de l’Esport Espanyol. L’ampli Jurat és qui té la decisió final 
amb unes votacions molt renyides (i com es habitual) per triar al millor esportista nacional 
entre els finalistes: 15 en categoria masculina i 5 en femenina. La jove atleta de la JAS 
Carme Valero (18 anys) és elegida com la millor esportista espanyola 1973 (el ciclista Luis 
Ocaña és el guanyador en categoria masculina) i com a tal recull el premi de la placa: 
“Campeón de Campeones”. 

27 juny 1974 

Arranca a la Bretanya (Brest) la 61a edició del Tour de França. El recorregut d’aquesta 
edició té 4.098 kms repartits amb un pròleg i 22 etapes. A la sortida de Brest hi ha 130 
corredors i n’arribaran 105 a París (21 juliol). El belga Eddy Merckx conquereix el seu cinquè 
Tour (116h16’58”) i es confirma com el millor ciclista de tots els temps pel seu ampli 
palmarès. El combatiu francès Raymond Poulidor fou segon (un total de 8 cops entre segon 
i tercer però mai guanyador) i l’espanyol Vicente López Carril tercer. Antoni Martos es 
classifica 47è (a 1 hora 18 minuts i 4 segons de Merckx) però com a component de l’equip 
Kas, Martos puja al podi com a guanyador per equips. 



2 setembre 1974 

L’Estadi Olímpic de Roma acull l’inicií del XI Campionat d’Europa d’Atletisme. Carme Valero 
es classifica per la final dels 1.500 metres llisos, el que suposa ser la primera atleta 
espanyola de la història en disputar una final d’un Campionat d’Europa. Fou setena 
(4’11”61) amb un nou rècord nacional. Gunhild Hoffmeister (Alemanya Oriental) fou la 
guanyadora de la cursa amb un temps de 4’02”3. Liliana Tomova (Bulgària) i Grete 
Andersen (Noruega) a quasi 3 segons més tard, van completar el podi. 

16 març 1975 

Carme Valero assoleix la medalla de bronze en el tradicional Cros de les Nacions disputat 
a Rabat i reconegut ja de manera oficial per la IAAF (des de 1973) com a Campionat del 
món de cros. La cursa disputada sobre un recorregut de 4.200 metres (Hipòdrom Souissi) 
fou guanyada per l’americana Julie Brown (13’42”), sent segona la polonesa Bronislawa 
Ludwichowska 5 segons més tard i Valero tot just un segon després. 

26 gener 1976 

La Sala d’Espectacles “Scala” de Barcelona és l’esplèndid marc escollit per celebrar la 
tradicional “Gala del Deporte Español” on, en el transcurs de la “ “Nit de El Mundo Deportivo” 
s’elegeix als millors esportistes espanyols de l’any 1975. Els esportistes finalistes són 11 en 
categoria masculina i 6 en femenina, dels quals el Jurat ha de triar el millor esportista 
nacional. Carme Valero és elegida com la millor esportista espanyola de 1975 i repeteix títol 
que ja havia assolit dos anys enrere (el tenista Manuel Orantes guanya en categoria 
masculina). 

28 febrer 1976 

Carme Valero es proclama campiona del món de cros i al mateix temps suposa el millor èxit 
de l’atletisme femení espanyol de tots els temps. La ciutat gal•lesa de Chepstown fou 
l’escenari de la 4a edició del Campionat del Món i sobre un recorregut de 4.800 metres 
Carme Valero va guanyar la cursa amb gran autoritat (16’19”) al superar a Tatiana 
Kazankina (URSS) per 19 segons i Gabriela Dorio (Itàlia) per 39. 

17 juliol 1976 

La flama olímpica s’encén a l’Estadi Olímpic de Montreal i és l’inici dels Jocs Olímpics. Els 
Jocs de Montreal van patir el primer boicot al moviment olímpic: just l’endemà de la 
cerimònia d’obertura molts països africans abandonen la Vila olímpica. No fou l’únic 
maldecap pels organitzadors: una vaga de treballadors en el sector de la construcció va 
paralitzar les obres de l’Estadi i es van inaugurar els Jocs sense estar del tot estar acabat 
segons el disseny original (el sostre retràctil i la torre inclinada de 175 metres no fou 
completat fins onze anys més tard). Carme Valero participa en les proves de 800 i 1.500 
metres llisos. Disputa les respectives eliminatòries sense gaire fortuna (sense assolir el pas 
a la final) però es converteix en la primera atleta espanyola de la història en participar en 
una Olimpíada. La soviètica Tatiana Kazankina (a qui Valero havia molt ben derrotat al 
mundial de cros) guanya les dues proves i es proclama doble campiona olímpica. 

 

 



24 juliol 1976 

En aigües de Yarimka (Turquia) té lloc el Campionat del Món de vela en categoria “Optimist” 
(categoria no olímpica al ser apta només per a patrons menors de 15 anys). Ricard Rovira 
es seleccionat per l’equip espanyol a prendre-hi part amb un equip de 5 patrons (entre ells, 
Luis Doreste, futur doble campió olímpic) i assoleix el subcampionat tot i la seva joventut 
(13 anys). 

31 gener 1977 

La Sala d’espectacles la “Scala” (Barcelona) torna a ser l’escenari per acollir la “Nit de El 
Mundo Deportivo” on, en el transcurs de la vetllada s’elegeix als millors esportistes 
espanyols de l’any 1976. Els esportistes finalistes són 12 en categoria masculina i 7 en 
femenina, dels quals, l’ampli Jurat (52 membres) ha d’escollir al millor esportista nacional 
de l’any. Carme Valero és elegida com la millor esportista espanyola de l’any 1976 (el 
jugador de golf Severiano Ballesteros és el guanyador en categoria masculina), el que 
suposa el tercer títol per a Valero. 

6 març 1977 

Sabadell acull per 3er cop un Campionat d’Espanya de cros. El Bosc de Can Deu es 
l’escenari de la competició d’aquesta LIX edició. El guanyador amb homes fou el llegendari 
Mariano Haro (Palència) pel seu palmarès de 4 subcampionats del món de cros consecutius 
(1972-73-74-75) i pel seu 4rt lloc en una memorable final olímpica dels 10.000 metres llisos 
(Munic’72) on es va batre el rècord del món (27’38”4) i Haro arriba a meta a menys de 10 
segons del campió (el finlandès Lasse Viren). En dones, triomf local: Carme Valero (JAS). 
TVE ofereix en directe les dues curses absolutes. 

20 març 1977 

Düsseldorf acull el V Campionat del món de cros i Carme Valero revalida el seu títol de 
campiona del món assolit en l’edició anterior. La cursa disputada sobre un recorregut de 
5.100 metres (Hipòdrom Grafenberg) fou força emocionant. Finalment, Valero s’imposa 
(17’26”) al resistir a l’empenta del tàndem soviètic per tant sòls 2 segons: Liudmila Bragina 
(campiona olímpica a Munic’72) i Giana Romanova. 

26 juny 1977 

Es disputa a Sabadell el 76è Campionat d’Espanya de ciclisme (Fons en carretera). Una 
increïble tempesta el dia abans (414,4 litres x m2/h) va posar en perill la prova (passos de 
la Gran Via inundats). La cursa es va disputar sense incidències fent 8 voltes a un circuit de 
26,5 kms per completar els 212 quilòmetres de recorregut. El sabadellenc Manel Esparza 
(Teka) es proclama campió mentre que Luis Ocaña (guanyador del Tour 1973) es classifica 
4rt a 1 minut i 43 segons del vencedor (Esparza). 

 

 

 

 



23 octubre 1977 

Es disputa a la ciutat dels gratacels (Nova York) una nova edició de la marató de més 
prestigi del món (Premi Princep d’Astúries dels Esports 2014). De les 127 persones que hi 
van prendre part a la primera edició (feta en 1970) només arriben 55, però, en el transcurs 
dels anys ha anat evolucionant i actualment ja són 50.000 els participants (representant a 
uns 125 països) el que suposa que sigui ja la cursa de marató més multitudinària de les que 
es fan arreu del món. L’atleta de la JAS Josep Pro esdevé amb el primer sabadellenc a 
participar en la mítica marató de Nova York. El “boom” de les maratons populars encara no 
havia arribat al nostre país. Pro fou seleccionat a prendre-hi part com a component de la 
selecció catalana i com a tal la recentment creada Comissió Marató Catalunya va fer l’ 
inscripció. Fou el millor dels atletes catalans classificats en la posició 50a amb un temps de 
2 hores 28 minuts i 48 segons. L’americà Bill Rodgers fou el guanyador de la cursa 
(2h11’28”). El podi per països fou: Finlàndia (primer), Anglaterra (segon) i Catalunya 
(tercer). 

30 novembre 1977 

La selecció espanyola de futbol aconsegueix la classificació pel Mundial de Futbol 
(Argentina’78) al guanyar a Belgrad en l’últim partit de la lligueta a Iugoslàvia per 0 a 1 (gol 
de Cano) jugant amb 2 sabadellencs: Marcelino i Olmo. Aquest últim (substituint al capità 
Pirri, lesionat) va salvar una pilota sota els pals (minut 27) que hagués pogut canviar el 
desenllaç del partit. 

8 gener 1978 

Un cop més la Casa de Campo madrilenya acull el Campionat d’Espanya de cros per clubs, 
seu permanent de totes les edicions fins ara disputades (13). L’equip femení de la JAS 
(campió de les dues darreres edicions) torna a guanyar contra tot pronòstic el títol al patir 
l’absència de Carme Valero (ara en les files del CNB). De fet, va haver-hi un empat de punts 
(23) amb el Medina Valladolid en la classificació final, però l’elogiable actuació de la 
veterana Matilde Gómez al arribar abans que l’ultima atleta de l’equip val•lisoletà va fer 
possible desfer l’empat i que la JAS assolis el títol per tercer cop consecutiu. 

27 febrer 1978 

La Gran Gala anual de “El Mundo Deportivo” per elegir als millors esportistes espanyols de 
l’any i que reuneix a la gran família esportiva catalana i com és costum any rere any, queda 
suspesa degut a l'impacte d’un trist succés a la ciutat de Barcelona i com un homenatge a 
les víctimes innocents. El certamen queda reduït en una senzilla trobada entre els membres 
del Jurat per elegir als millors de l’any. Aquest Jurat presidit per Benito Castejón (Director 
Consejo Superior de Deportes) i compost per 31 personalitats del món de l’esport nacional 
elegeix al millor esportista espanyol de l’any entre els finalistes (12 en categoria masculina 
i 6 en femenina). Carme Valero és escollida com la millor esportista espanyola 1977 
(Severiano Ballesteros repeteix en categoria masculina) i aconsegueix una fita històrica en 
les 30 edicions fins ara celebrades: ser el primer esportista (home o dona amb 4 títols). 
Actualment, el rècord de Valero és vigent, i fins al moment encara cap esportista espanyol 
té 4 guardons com a “Millor de l’Any”. A continuació de Valero hi ha 8 esportistes amb 3 
títols: Manuel Santana, Severiano Ballesteros, José Luis González, Miguel Indurain, Rafa 
Nadal, Conchita Puig, Arantxa Sánchez Vicario i Gemma Mengual. 



1 juny 1978 

Comença a l’Argentina el Mundial de futbol. Entre els seleccionats de l’equip espanyol hi ha 
2 sabadellencs: Olmo (F.C. Barcelona) i Marcelino (Atlético de Madrid). Espanya perd 
sorprenentment el primer partit contra Àustria (1-2), empata el següent contra Brasil (0-0) i 
guanya en l’últim a Suècia (1-0), però queda eliminada a la 1a Fase. 

17 juny 1978 

Montse Pujol bat el rècord del món junior del 400 metres tanques (57”94) amb motiu de la 
celebració de la “Westathletic” en la ciutat holandesa de Sittard. Al mateix temps, va batre 
2 rècords d’Espanya absoluts en tan sols una hora: el propi dels 400 tanques i el del 400 
metres llisos (53”59). De fet, la precarietat tecnològica de l’època, va fer que la coneixença 
del record del món no fou conegut fins que la sueca Ann-Louise Skoglund li va batre 48 dies 
més tard amb motiu dels campionats del seu país (57”58) i que Pujol havia batut el rècord 
a l’atleta belga Rosine Wallez (58”61). 

24 octubre 1978 

A Nova York es disputa la 9a edició de la seva emergent marató. Matilde Gómez esdevé 
amb la primera sabadellenca a participar-hi. Prèviament, havia estat seleccionada per la 
Comissió Marató Catalunya al guanyar el Campionat de Catalunya de marató (Josep Pro 
fou el guanyador masculí). Aquesta cursa feta a Palafrugell (12 març) també fou 
considerada com la primera marató popular que es disputava a l’Estat (amb una participació 
de 190 “valents” corredors). Gómez s’havia guanyat el dret a participar a Nova York al 
vèncer la prova de Palafrugell i es classifica en el lloc 77 amb un temps de 3 hores 28 minuts 
i 42 segons entre les 1.134 dones que arriben a meta. En el conjunt de la classificació 
general (homes i dones) Gómez ocupa la posició 2.486 entre els 11.635 corredors arribats 
a meta. La noruega Grete Waitz és la guanyadora de la cursa en dones amb un nou rècord 
del món (2h32’30”). És la seva primera victòria a Nova York de les 9 que guanyaria. 

4 gener 1979 

El Pavelló Municipal d’Esports acull un parell d'eliminatòries de la Copa d’Europa de tenis. 
Els components de la selecció espanyola son José Higueras i Angel Giménez. El líder de 
l’equip espanyol, Manuel Orantes (guanyador de l'US Open 1975 i del Masters 1976), es 
baixa en l’últim moment i no pot actuar per lesió. Espanya perd els 2 encontres: contra 
Alemanya (0-3) i contra Gran Bretanya (1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 setembre 1979 

Amb motiu de la Festa Major i com un acte més de la mateixa Festa i com a novetat, es 
disputa la “I Marathon Popular” (amb el pas dels anys, adoptaria el nom actual: “Cursa 
Popular de la Festa Major”). Aquesta primera edició va tenir un recorregut d'11 kilòmetres i 
mig, amb sortida de la barriada de Can Deu i arribada als “Jardinets” davant l’escalinata de 
l’església de Sant Félix. Per tant, erròniament se l’anomenà com a marató (42,195 kms) 
quan en realitat la distància de la cursa només fou d'11’5 kilòmetres. La cursa es va disputar 
el diumenge a la tarda en mig d’un gran ambient, principalment al seu pas per la Rambla. 
Entre els participants, diversos regidors de l’actual Consistori, inclús, el mateix Alcalde 
Antoni Farrés. El guanyador fou estranger: l’atleta britànic Laurie Adams, que casualment 
feia una volta per Europa conduint la seva pròpia caravana. Tot i estar aquí de vacances, 
va guanyar la cursa amb un temps de 34 minuts i 36 segons i arribant a meta amb més d'1 
minut de marge respecte a el grup perseguidor: Josep Pro i l’atleta del Barça Domingo 
Catalán (posteriorment, campió del món dels 100 kms en 1986). Àngels Guitart fou la millor 
entre les dones. 

3 maig 1980 

Es celebra a Liesses (França) una prova puntuable de la Copa d’Europa d'orientació 
subaquàtica. Només 5 participants aconsegueixen classificar-se degut a les adverses 
condicions climàtiques: pluja constant i fred (temperatura entre 7 i 10 graus) i una visibilitat 
màxima de 30 cms dins l’aigua. Alfred Jorde n’és un d’ells (3er) i assoleix la medalla de 
bronze. 

18 maig 1980 

Es disputa la penúltima etapa de la XXXV Vuelta a España amb sortida i arribada a Los 
Angeles de San Rafael. Es tracta de la 18a etapa (197 kms), amb 5 ports de muntanya i 
considerada l’etapa reina de la Vuelta. Manel Esparza (Teka) fou el guanyador en solitari 
de l’etapa amb un temps de 5 hores 42 minuts i 23 segons. Esparza arriba amb més de 2 
minuts d'avantatge entre el primer grup perseguidor, entre ells, Faustino Rupérez (Zor), 
mantenint el mallot groc de líder i per tant, virtual guanyador de la cursa. Aquesta Vuelta 
havia sortit de La Manga (22 abril) per completar un recorregut de 3.226 kms entre 19 
etapes. L’endemà la Vuelta arriba a Madrid i només acaben 63 ciclistes dels 110 que varen 
prendre la sortida. Rupérez es el guanyador final (88h23’21”) i Esparza és 11è a 7 minuts i 
23 segons de Rupérez. 

12 febrer 1982 

El Pavelló Municipal d’Esports acull un partit internacional amistós d'handbol de la selecció 
espanyola com a preparació pel Campionat del Món (Alemanya). Espanya guanya a la 
selecció de l'Estats Units per 32 a 18. 

24 febrer 1982 

La ciutat equatoriana de Guayaquil acull l’inici del V Campionat del Món de taekwondo. En 
la categoria de 84 kgs Ireno Fargas assoleix la medalla de bronze. Jeong Kook-Hyun (Corea 
del Sud) guanya el títol. 

 



20 octubre 1983 

Copenhage acull l’inici del VI Campionat del Món de taekwondo. Ireno Fargas (84 kgs) es 
converteix en el primer espanyol de la història en conquerir el títol de campió del món de 
taekwondo. Fargas derrota en la final a Eugev Negedow (República Federal Alemanya). 

20 juliol 1984 

Josep Maria Bravo, jove atleta de 17 anys mort en accident de tràfic camí de San Sebastián 
a on es dirigia amb l’expedició de la JAS per disputar el Campionat d’Espanya Juvenil. 
Actual campió de Catalunya de la seva categoria era una ferma esperança en aconseguir 
una medalla al Campionat estatal i amb aquesta il•lusió Bravo anava a Sant Sebastià. Des 
de llavors, es celebra el “ Memorial Josep Maria Bravo” en totes les categories de promoció 
escolar com a campionat local de cros. 

2 setembre 1984 

La Cursa de la Festa Major arriba a la seva 6a edició. Es disputen dues curses (i a l'igual 
que els darrers 4 anys) a escollir a gust de cada participant d’acord amb la seva preparació: 
una mitja marató (21.097 metres) i una popular (7.000 metres). La sortida és a la Plaça 
Catalunya (a les 6 de la tarda) i l’arribada (amb 2 diferents recorreguts per a cada cursa) a 
la Rambla. Els respectius guanyadors són: Alfons Abellán (1h05’58”) i Fina Mundo 
(1h28’05”) per la Mitja i Francisco Requena (25’47”) i Laura Mira (28'00”) per la Popular. Per 
primer cop, l’organització (Regidoria d’Esports) dóna a conèixer el llistat sencer de resultats 
i així es pot valorar millor la participació real en el global de la Cursa de la Festa Major. 
Concretament, en la Mitja Marató van acabar la cursa un total de 305 atletes (293 homes i 
12 dones). I quant a la Cursa Popular, el total d’atletes arribats és de 914 (795 homes i 119 
dones), dels quals: 405 són menors de 14 anys (333 nens i 72 nenes), 67 majors de 35 
anys (65 veterans i 2 veteranes) i 4 minusvàlids (3 homes i 1 dona). En total, entre els que 
completen la Mitja (305) i la Popular (914), el nombre real de participants a creuar la meta 
és de 1.219. Actualment, la Cursa de la Festa Major és organitzada per l’Associació 
Esportiva Mitja Marató (Departament d’Esports / JAS / CNS), es celebra a primera hora del 
matí, es disputen 4 curses (Mitja Marató / 14 / 7 / Infantil) i hi prenen part més de 4.000 
corredors (en la darrere edició 2014, el número total, entre les 4 categories, fou de 3.958 
classificats en finalitzar la seva cursa). 

18 maig 1986 

El Centre d’Esports Sabadell aconsegueix un altre ascens a 1a Divisió al guanyar al Atlético 
Madrileño (2-0, Villa i Nacho) en l’ultima jornada de lliga a la Nova Creu Alta (al mateix 
temps també es proclama sots campió de 2a Divisió). 

22 febrer 1987 

El Bosc de Can Deu és l’escenari del XXII Campionat d’Espanya de cros per clubs. Els títols 
foren per: el Dyc-Unión (Segòvia) en homes i la JAS-Xerox en dones (per la Joventut 
Atlètica Sabadell suposa el quart títol de la seva història). Individualment, les victòries foren 
per Juan José Rosario (Zeus Jaén) al superar al segovià Antonio Prieto (dues vegades 
cinquè en un mundial de cros) i de Ana Isabel Alonso (atleta de Palència) i nou fitxatge de 
la JAS al superar a la seva companya Carme Valero. 

 



19 juny 1987 

El Consejo Superior de Deportes obliga a repetir el partit de lliga de 1a Divisió entre el 
Centre d’Esports Sabadell i el Osasuna de Pamplona per alineació indeguda dels 2 
estrangers del club (el polonès April i el danès Brylle). En un camp ple de gom a gom el 
Sabadell torna a guanyar el partit (1-0, Adriano). 

7 octubre 1987 

El Palau d’Esports de Barcelona acull l’inici del VIII Campionat del Món de taekwondo. En 
la categoria de 51 kgs Josefina López assoleix el sots campionat al perdre la final davant la 
turca Tennur Yerlisu. 

7 febrer 1988 

La capital gal•lesa, Cardiff, acull la Copa d’Europa de cros per clubs. L’equip femení de la 
JAS-Silos hi pren part en qualitat de campió nacional de la temporada anterior. El Sporting 
de Braga (Portugal) es proclama campió d’Europa i la Joventut Atlètica Sabadell assoleix el 
tercer lloc. 

5 juny 1988 

Es celebra a Cassino (Itàlia) la Copa d’Europa de fons en ruta per clubs (15 km). En dones, 
les portugueses del Sporting de Braga guanyen el títol i la JAS-Silos assoleix el sots 
campionat. La Joventut Atlètica Sabadell puja un esglaó més en el podi respecte a l’edició 
de l’any passat (feta al mateix escenari) al ser superades pel mateix Sporting de Braga i per 
la Atletica Fiat de Formia. 

17 setembre 1988 

A Seul s’encén el peveter olímpic. Es tracta de la XXIII Olimpíada. Els següents Jocs 
Olímpics es faran a Barcelona. El Taekwondo encara no és considerat com esport olímpic 
però als Jocs de Seul es diputa com “exhibició” al tractar-se de l’esport nacional del país 
organitzador. Josefina López assoleix la “medalla” de bronze del torneig en la categoria gall 
(fins a 43 kgs) al perdre el combat decisiu per assolir el pas a la final amb Yi An Chen (Xina 
Taipei). Finalment, la xinesa seria la guanyadora del torneig al imposar-se a la final a 
l’americana Debra Holloway. 

9 desembre 1989 

Es celebra a la piscina del Club Natació Sabadell (carrer Montcada) la X Copa d’Europa de 
natació amb la participació de 17 països. Les dues alemanyes (RFA en dones i RDA en 
homes) foren els guanyadors per equips.  
Entre els participants: l’italià Giorgio Lamberti (recordman mundial dels 200 i 400 lliures). 
 
29 octubre 1991 

Atenes és la seu del X Campionat del Món de taekwondo. Elisabet Delgado (-43 kgs) es 
proclama campiona del món al guanyar en la final a la turca Gülnur Yerlisu. Miguel Jordan 
(+83 kgs) guanya la medalla de bronze (el danès Tonny Sorensen guanya l’or). Josefina 
Delgado (55 kgs) també guanya el bronze (Tung Ya-Ling, representant de Xina Taipei, és 
qui guanya l’or). 



8 febrer 1992 

A Albertville té lloc la cerimònia d’obertura a la XVI Olimpíada dels Jocs d’hivern. Les proves 
d'esqui alpí es disputen entre les estacions de Val d’Isère, Les Menuires i Mèribel. Emma 
Bosch esdevé amb la primera esportista sabadellenca en participar en uns Jocs Olímpics 
d’hivern. Disputa les proves de: slalom gegant (24a posició) i super gegant (31a posició). 
La italiana Deborah Compagnoni i la sueca Pernilla Wiberg, respectivament, són les més 
ràpides i guanyen l’or olímpic. 

18 febrer 1992 

La “Nova Creu Alta” acull un partit internacional amistós de futbol de les respectives 
seleccions olímpiques (Sub’23) d'Espanya (Kubala com a seleccionador) i Alemanya com 
a preparació als Jocs Olímpics de Barcelona’92. La selecció espanyola guanya el partit per 
2 a 0 (gols de Guardiola i Oliete). Anys més tard, Guardiola guanyaria la “Champions” amb 
el Barça (tant com a jugador i com entrenador). 

29 març 1992 

El llavors emergent Eix Macià (només “El Corte Inglés” com a únic edifici construït i 
recentment inaugurat) és l’escenari on es celebra el concurs de “Perxa Urbana 
Internacional”. TV3 ofereix en directe l’espectacle. Hi pren part l’ucrainià Sergei Bubka : 
recordman mundial, campió del món i campió olímpic. El fort vent lateral va perjudicar els 
saltadors i els seus salts nuls eren xiulats per un públic poc entès. El mateix Bubka va 
guanyar el concurs amb un millor salt de 5,70 metres fet després de 3 intents nuls i sol•licitar 
un altre intent “extra” (no oficial). 

16 juny 1992 

El foc de la flama olímpica per il•luminar el pebeter de l’Estadi Olímpic de Barcelona arriba 
a Sabadell en un dia plujós en un recorregut per relleus per tot el territori nacional. La pluja 
caiguda a Sabadell no va fer apagar ni la flama ni l’entusiasme popular que va suposar 
l’arribada de la torxa a Sabadell. Prèviament, el 5 de juny a Olimpia (Grècia) s’havia encès 
i embarcada des de el port de El Pireo (Atenes) a bord de la fragata Catalunya de la Armada 
Española. Arriba a costes catalanes el 13 de juny (Empúries). Carme Valero junt el regatista 
barceloní Miquel Nogués van ser els primers portadors de la torxa olímpica en territori 
nacional i des d'Empúries comença un recorregut per relleus de més de 6.000 kilòmetres i 
passant per 652 municipis de totes les 17 comunitats autonòmiques. 

21 juny 1992 

L’equip femení del Centre d’Esports Sabadell disputa la final de la Copa de la Reina. Es 
tracta de la XI edició de la competició i es celebra a Burgos. Prèviament, havia eliminat al 
FC Barcelona (3-0) en la semifinal. El Oroquieta Villaverde de Madrid guanya la Copa per 
3 a 0. 

 

 

 

 



24 juliol 1992 

Un dia abans de la inauguració oficial, comença el torneig de futbol dels Jocs Olímpics de 
Barcelona. La Nova Creu Alta acull 6 partits corresponents a la 1a fase del torneig. Els 
partits disputats a Sabadell (i marcadors) foren els següents: Qatar – Egipte (1-0), Qatar – 
Colòmbia (1-1), Egipte – Colòmbia (4-3), Suècia – Marroc (4-0), Ghana – Australia (3-1) i 
Mèxic – Ghana (1-1). Espanya es va proclamar campiona olímpica i Ghana (amb 2 partits 
jugats a Sabadell) fou bronze. 

25 juliol 1992 

Una data per la història. A les 8 del vespre segons marca les agulles del rellotge de la porta 
de marató de l’Estadi Olímpic de Barcelona queda inaugurada la XXIV Olimpíada sota 
l’atenta mirada de 70.000 espectadors i 3.500 milions de televidents (segons càlculs 
estimats) de tot el món. I un altre xifra sense precedents: 172 delegacions de tot el món i 
prenen part, el que suposa un nou rècord de països participants. Espanya fou sisena del 
medaller amb un total de 22 medalles (13 or – 7 argent – 2 bronze), xifra que encara no 
superada en uns Jocs Olímpics. Una d’aquestes medalles fou aconseguida en el waterpolo. 
Josep Picó com a component de la selecció espanyola va guanyar la medalla d’argent, la 
primera medalla olímpica d’un esportista sabadellenc. En una final agònica disputada a les 
Piscines Bernat Picornell el dia de la clausura dels Jocs (9 d’agost) Espanya perd el partit 
(9-8) conta Itàlia després de 3 emocionants pròrrogues. Entre els 3 esports de demostració 
hi ha el taekwondo (la pilota basca i l'hoquei sobre patins són els altres 2 esports d’exhibició 
i, per tant, sense caire oficial). Elisabet Delgado guanya el torneig en la categoria Mosca 
(43/47 kgs) al superar en la final la italiana Piera Muggiri per superioritat. 

26 setembre 1992 

Després de 2 anys de planificació, una expedició de la Unió Excursionista Sabadell 
conquereix el cim del Shisha Pangma (8.013 m). Es tracta d’una de les 14 muntanyes més 
altes del món (totes per sobre dels 8.000 metres d’altura). Per primer cop, una expedició 
local (UES) puja al cim d’un vuit mil. Toni Bericat i Rafel Fuentes (junt amb el xerpa Sheila) 
van arribar a dalt del cim al voltant de les 17 h 30’ i durant uns minuts van ondejar la bandera 
de Sabadell. El fort vent va fer retardar l’intent final i els expedicionaris van haver de quedar-
se 2 nits a la tenda de campanya del Camp 3 (a 7.300 m) amb temperatures properes als 
40 graus negatius. Dels altres 2 components de l’expedició de la UES, Robert Vallribera es 
va quedar al Camp Base i després de realitzar una importantíssima tasca de suport i Eduard 
Abelló va haver-hi d’abandonar per problemes d’aclimatització. 

19 agost 1993 

El famós Madison Square Garden de Nova York acull l’inici del XI Campionat del Món de 
taekwondo. En la categoria de menys de 43 kgs  Isabel Cruzado es proclama campiona del 
món al guanyar a la final a Rahmi Kumia (Indonesia). Elizabet Delgado (51 kgs) es proclama 
sots campiona al perdre la final amb Tang Hui-Wen (Xina Taipei). 

 

 

 



18 febrer 1995 

Jaca és seu de la XVII Universíada d’esports d'hivern. Mónica Bosch es penja 2 ors en les 
proves d'esquí al guanyar tant l’eslàlom gegant (2’06”78) com l’eslàlom especial (1’33”39). 
En el gegant la victòria fou molt ajustada al superar a la francesa Marianne Brechu per 
només 3 centèsimes i a la sueca Ulrika Berglund per 7. En l'especial la victòria també fou 
ajustada al superar a la francesa Isabelle Fabre per 19 centèsimes (la suïssa Gruber fou 3a 
a més d'1 segon). Són les úniques medalles de la delegació espanyola i, al mateix temps, 
també suposa ser l’únic esquiador espanyol (home o dona) amb dues medalles d’or en la 
història dels Jocs Universitaris (la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa només té 
un or i un bronze). 

19 juliol 1996 

L’olimpisme arriba al seu centenari. Atlanta és la seu de la XXV Olimpíada i amb l’encesa 
del pebeter es compleix els 100 anys d’existència dels Jocs Olímpics (Atenes va iniciar els 
primers en 1896). Lourdes Becerra es classifica per la final dels 400 metres estils. Es tracta 
de la segona nedadora nascuda en territori espanyol en disputar una final olímpica (l’altre 
fou la sabadellenca Coromines en Mèxic’68). Becerra fou setena amb una marca de 
4’45”17. El podi fou per la irlandesa Michelle Smith (4’39”18), l’americana Allison Wagner 
(4’42”03) i l’hongaresa Kristina Egerszegi (4’42”53). 

9 novembre 1997 

La piscina del Centro de Natación Mundial’86 (Madrid) es l’escenari de la Copa del Rei de 
waterpolo entre el Real Canoe N.C. i el Club Natació Sabadell. Més de 300 afeccionats del 
CNS hi son present per animar al club. A dues dècimes pel final de partit, l’ucrainià Andrei 
Kovalenko marca el gol de la victòria (6 a 5) i classificar l’equip per la Recopa d’Europa per 
primer cop en la seva història. Es tracta del 4t equip (tots catalans) en guanyar una de les 
12 edicions de la Copa del Rei fins ara disputades. També suposa la primera Copa del Rei 
pel CNS (en el transcurs dels anys es guanyaria 2 títols més: 2005 i 2012). 

19 novembre 1997 

A Hong Kong comença el XIII Campionat del Món de taekwondo. Al Coliseo, en la categoria 
de 51 kgs Elisabet Delgado guanya la medalla de bronze i la representant de Corea del 
Sud, Hwang Eun-Suk, és qui guanya l’or. 

8 gener 1998 

S’inicia a Perth (Australia) el VIII Campionat del Món de Natació. David Meca es proclama 
sots campió en la prova dels 25 km en aigües obertes (5h07’22”) sent superat pel rus 
Aleksey Akatyev amb quasi 2 minuts menys i superant a l’argentí Gabriel Chaillou en mig 
minu 

 

 

 

 



26 setembre 1998 

Una expedició de la UES conquereix el cim del Cho Oyu (8.201 m), la sisena muntanya més 
alta del món. Miquel Comes i acompanyat tan sols d’un xerpa nepali (Tarky) van arribar al 
cim al voltant de ¾ de 12 del matí. Jordi Pons i després de moltes hores de patiment, es va 
quedar a només 200 metres del cim acompanyat d’un altre xerpa (Chamho). Havien sortit 
de matinada del Camp 3 (a 7.400 m). L’altre membre de l’expedició, Arnau Renom, va haver 
de renunciar a l’atac final a causa d’una bronquitis. 

11 desembre 1998 

Es celebra a Sheffield (Regne Unit) el Campionat d’Europa de piscina curta. La piscina del 
Centre Esportiu Internacional Ponds Forge és a on es disputa la segona edició d’aquest 
campionat i a on Lourdes Becerra assoleix dues medalles: la d’argent en els 200 metres 
braça (2’26”13) i la de bronze en els 400 metres estils (4’39”56). En els 200 braça victòria 
per la polonesa Alicja Peczak (2’25”18) i tercer lloc per l’alemanya Anne Poleska (2’26”21). 
Mentre que en els 400 estils la medalla d’or és per la txeca Hana Cerná (4’36”03) i la 
d’argent per l’alemanya Nicole Hetzer (4’36”37). 

13 gener 1999 

El Pavelló Municipal del O.A.R. Gràcia acull un partit d'handbol amistós entre el primer equip 
masculí i la selecció espanyola absoluta com un acte d’homenatge per acomiadar a Antoni 
Moix pels seus 25 anys de presidència. L’equip gracienc perd per 23 a 38. 

1 abril 1999 

Hong Kong és l’escenari de l’inici del Campionat del Món de Natació en piscina curta. La 
piscina provisional del Coliseu és a on es celebra aquesta quarta edició. Lourdes Becerra 
assoleix la medalla de bronze en la prova dels 400 metres estils (4’38”44). Yana Klochkova 
(Ucraïna) amb 6 segons menys guanya l’or i Joanne Malar (Canadà) la plata. 

2 juny 1999 

El XIV Campionat del Món de taekwondo es comença a disputar a Edmonton (Canada). Al 
Pavelló de Butterdome, en la categoria de 51 kgs Jennifer Delgado guanya la medalla de 
bronze i la representant de Xina Taipei, Chi Shu-Ju, és qui guanya l’or. 

26 setembre 1999 

Marc Gené (Minardi) es classifica 6è en el Gran Premi d’Europa de Fórmula 1 (Nürburgring) 
i puntuant per primer cop (1 punt) en la classificació del Campionat. El guanyador de la 
cursa fou el britànic Herbert, per davant de l’italià Trulli, el brasiler Barrichello, l’alemany 
Ralf Schumacher, el finés Hackinen, però per davant del britànic Irvine (actual líder del 
campionat). 

 

 

 

 



27 gener 2000 

Carme Valero, millor atleta espanyola del segle. Amb motiu de la Asamblea de la Asociación 
Española de Estadísticos de Atletismo (Madrid) es dóna a conèixer el resultat d’una 
enquesta feta  entre tots els membres de la AEEA per elegir als millors atletes del segle XX. 
En dones, Valero resulta escollida al tenir més vots que Sandra Myers i Mayte Zúñiga. I 
amb homes, Fermín Cacho és elegit com a millor atleta espanyol del segle. En l’àmbit 
internacional, la AEEA tria a Carl Lewis i Fanny Blankers-Koen com els millors atletes del 
món del segle XX. 

4 setembre 2000 

Sabadell és la sortida de la 10a etapa de la 55a edició de la Vuelta a España (Eix Macià). 
Abraham Olano (Once) surt amb el mallot groc de líder al posar-se com a líder en l’etapa 
anterior (Tarragona). Olano (campió del món de fons en ruta 1995) era el nou líder de la 
prova al guanyar la contrarellotge i prendre-li el mallot al suís Alex Zülle (líder des de el 
primer dia). L’etapa amb sortida a Sabadell va acabar a La Molina (165 km) i fou guanyada 
pel colombià Félix Cárdenas. Aquesta 55 edició havia sortit de Màlaga (25 agost) amb 180 
corredors a la línea de sortida i després de 21 etapes (2.894 kms) n’arriben 124 al final de 
la cursa a Madrid (17 setembre). Roberto Heras (Kelme) fou el guanyador final de la Vuelta 
(70h26’14”). 

29 juny 2003 

El Centre d’Esports Sabadell es proclama campió de la XXI Copa de la Reina al vèncer en 
la final al CFF Estudiantes de Huelva (3-1). La Nova Creu Alta fou l’escenari de la final i 
davant de 2.000 espectadors l’equip femení del Sabadell fou el guanyador del partit. Laura 
del Rio (2) i Man José (1) foren les autores dels gols. La capitana Gemma Reñé va aixecar 
la primera (i única) Copa de la Reina de la història del club, fita aconseguida en el mateix 
any que l’entitat també celebrava el seu centenari. 

12 juliol 2003 

Barcelona acull l’inici del X Campionat del Món de Natació. En aigües obertes del Port Vell, 
David Meca assoleix la medalla d'argent en els 25 km (5h02’20”) i la de bronze en els 10 
km (1h51’08”). En totes dues proves victòria russa: Yuri Kudinov en els 25 i per tant sòls 4 
dècimes menys que Meca i després de 5 hores nedant i Vladimir Dyatchin en els 10 km 
amb un temps de 10 segons menys. 

6 juny 2004 

L’equip femení del Centre d’Esports Sabadell disputa la tercera final de la Copa de la Reina 
de la seva història. Aquesta XXII edició es disputa a Miranda de Ebro (Burgos) i per arribar 
a la final prèviament s’havia eliminat al Athletic de Bilbao (3-1) a les semifinals. El Levante 
UD es l’altre equip finalista. El partit va acabar amb empat (1-1) però a la pròrroga les 
jugadores arlequinades van acusar el cansament físic i no varen poder impedir el triomf de 
les valencianes (3-1). 

 

 

 



12 setembre 2004 

Es disputa a Les Gets (França) la 4a edició del Campionat del Món de ciclisme de muntanya 
amb el vistiplau de la Unió Ciclista Internacional (UCI). En la categoria de trial (mountain 
bike) la cursa de dones es guanyada per la suïssa Karin Moor i la jove Mireia Abant (només 
15 anys) puja al podi al ser tercera. Abant també puja al més alt esglaó del podi al guanyar 
Espanya la classificació per països (fins al moment, la campiona del món més jove de la 
història). 

16 juliol 2005 

Montreal (Canada) agafa el relleu de Barcelona del següent Campionat del Món de Natació. 
David Meca es proclama campió en la prova dels 25 km en aigües obertes (5h00’21”) en 
un emocionant final entre l’australià Brendan Capell a només 2 segons i el búlgar Petar 
Stoychev a 7 segons i després de 5 hores nedant. 

2 març 2007 

La ciutat anglesa de Birmingham és l’escenari del XXIX Campionat d’Europa de pista 
coberta. Miguel Quesada es proclama sots campió d’Europa en els 800 metres (1’47”96) i 
perd l’or per tant sòls 4 centèsimes al ser superat per l’holandès Arnoud Okken. L’italià 
Maurizio Bobbatto guanya el bronze (1’48”71) en un ajustat final decidit per la “photo-finish” 
(els 5 primers atletes separats per tant sòls 80 centèsimes). 

7 setembre 2007 

Fort Williams (Escòcia) a peus del Ben Nevis, la muntanya més alta del Regne Unit (1.343 
m) es l’escenari del 7è Campionat del Món UCI de ciclisme de muntanya. En la categoria 
de trial (mountain bike) la cursa de dones és guanyada un cop més per la suïssa Karin Moor 
(per setena vegada consecutiva, és a dir, les 7 edicions fins ara disputades). Al podi 
l’acompanyen les germanes bessones Abant (Gemma 2a i Mireia 3a). Totes dues germanes 
també assoleixen la medalla d’or al guanyar Espanya la classificació per països. 

19 juny 2008 

Es celebra a Val di Sole (Itàlia) la 8a edició del Campionat del Món UCI de ciclisme de 
muntanya. Gemma Abant es proclama campiona de món de trial al guanyar la cursa de 
mountain bike al derrotar a l'helvètica Karin Moor (guanyadora de les 7 primeres edicions). 

21 juny 2009 

La Copa d’Europa d’Atletisme (iniciada en 1965 i disputada sota tal denominació des de 
llavors) passa a anomenar-se: Campionat d’Europa de Seleccions. En aquesta primera 
edició es celebra a la ciutat portuguesa de Leiria i a on hi prenen part les 12 millors nacions 
europees (en funció d’un atleta per prova). Miguel Quesada aconsegueix una victòria de 
prestigi en guanyar la cursa dels 800 metres (1’47”76). 

19 juliol 2009 

La piscina del Foro Itálico de Roma acull l’inici del XIII Campionat del Món de natació. 
Aschwin Wildeboer assoleix la medalla de bronze dels 100 metres esquena (52”64), prova 
guanyada pel japonès Junya Koga (52”26) seguit per l'alemany Helge Meeuw (52”54). 



14 setembre 2009 

Marc Gené es converteix amb el primer pilot espanyol en guanyar les mítiques 24 hores de 
Le Mans. Juntament amb el pilot australià David Brabham i l'austríac Alexander Wurz 
compartint el volant del Peugeot 908 HDi FAP van ser els guanyadors amb 382 voltes al 
circuit de Le Mans (5.206 kms). 

18 febrer 2010 

A Vancouver té lloc la cerimònia d'obertura a la XXI Olimpíada d'hivern. Queralt Castellet te 
l’honor de ser el banderer de la delegació espanyola, sent el primer esportista sabadellenc 
en ser elegit com a portabandera en uns Jocs Olímpics. I de l’alegria a la decepció: Castellet 
es classifica per la final de hafpipe amb el tercer millor registre, però una lesió en 
l'escalfament previ a la final li impedeix disputar una final amb opció a medalla. 

5 setembre 2010 

Es celebra a Mont Sainte-Anne (Canada) el X Campionat del Món UCI de ciclisme de 
muntanya. Gemma Abant es proclama campiona del món de trial al guanyar la cursa de 
mountain bike i derrotant a l’actual campiona: Karin Moor (Suïssa). Entre Abant i Moor es 
reparteixen els 10 títols de la història d’aquest campionat (Abant guanya l’edició del 2008 i 
Moor els altres 8). 

26 setembre 2010 

S’inaugura la “Pista Coberta de Catalunya” dins un ambient molt festiu amb la celebració 
d’una cursa de relleus populars entre 3 equips de 200 corredors cadascun per recórrer cada 
rellevista una volta de 200 metres a l’anella del pavelló (per tant, es disputa en relleu 
200x200). També es disputa una prova oficial de 400 metres tanques (el sabadellenc Xavier 
Carrión és el guanyador) sent la primera vegada que es disputa aquesta inusual prova en 
pista coberta a l’Estat espanyol. Al ser l’única instal•lació apta per la pràctica atlètica hivernal 
a Catalunya, a partir de l’any 2011 és seu de totes les competicions de pista coberta en 
l'àmbit català. 

23 abril 2011 

La piscina de Can Llong és l’escenari de la Final Four de la Copa d’Europa de waterpolo 
femení. En una de les semifinals, el Club Natació Sabadell guanya al Kinef Kirishi (15-13) i 
assolint el pas a la final. Per primer cop, el CNS es proclama campió d’Europa en guanyar 
la final davant el Orizzonte Catania (13 a 8). 

21 agost 2011 

Es disputa a Tampere (Finlàndia) el Campionat d’Europa de triatló de llarga distància. 
Miquel Blanchart es proclama campió (5h33’07”) superant al finlandès Jarmo Hast en més 
de 4 minuts en la lluita pel títol. Els parcials de Blanchart son: 47’04” (4.000 metres nedant) 
, 2h51’09” (120 kilòmetres en bicicleta) i 1h53’56” (30 kilòmetres corrent). 

 

 

 



3 novembre 2011 

La famosa pista de esquí de Saas-Fee (Suïssa) acull la segona prova de la Copa del Món 
de Snowboard. Queralt Castellet guanya l'especialitat del hafpipe per davant de la francesa 
Sophie Rodriguez i de la suïssa Ursina Haller. Al final de les 4 proves puntuables, la xinesa 
Cai Xuetong és la guanyadora de la Copa del Món (2.000 punts) i Castellet assoleix el segon 
lloc de la classificació final (1.580 punts). 

27 juliol 2012 

Londres es converteix en la ciutat que ha sigut la seu de més Jocs Olímpics al encendre 
per tercer cop el peveter per inaugurar la XXX Olimpíada (també va organitzar els Jocs de 
1908 i 1948). El Club Natació Sabadell és el club que aporta més representants (16) en el 
total de totes les disciplines olímpiques. Precisament, vàries components del CNS varen 
formar part de la selecció femenina de waterpolo. Disputen un gran torneig fins al punt de 
classificar-se per jugar la final al derrotar a Hongria (10-9) en la corresponent semifinal. 
Estats Units va guanyar el partit final en la lluita per l’or (8-5). Espanya, amb majoria de 
representants del CNS dins l’equip, guanya la medalla d’argent. 

9 setembre 2012 

Es disputa a Leogang-Saalfelden (Àustria) el XII Campionat del Món UCI de ciclisme de 
muntanya. Gemma Abant aconsegueix el seu tercer títol individual de trial (també va 
guanyar en 2008 i 2010) al creuar la meta en primer lloc de la cursa de mountain bike per 
davant l’alemanya Andrea Wasp. Aquest no fou l’únic or per Abant: Espanya es proclama 
campiona per equips. 

27 abril 2013 

El Club Natació Sabadell disputa per segon cop la Final Four de waterpolo femení a la ciutat 
hongaresa d'Eger. En la respectiva semifinal el CNS guanya al Vouliagmeni (9-8) i un cop 
a la final també guanya el partit contra el Kinef Kirishi (13-11) proclamant-se campió 
d’Europa. 

19 juliol 2013 

Un cop més Barcelona acull l’organització d’un Campionat del Món de natació. De fet, per 
aquesta XV edició el campionat estava prèviament atorgat a Dubai (Emirats Àrabs Units), 
però la renúncia del Comitè Organitzador respectiu va fer que la FINA elegís de nou a 
Barcelona com a seu (ja havia acollit el mundial del 2003). El Palau Sant Jordi, amb una 
piscina provisional instal•lada expressament per l’esdeveniment, acull les proves de natació 
i les finals de waterpolo. La selecció femenina nacional (amb vàries jugadores del CNS dins 
l’equip) guanya el títol al superar en la final a Australia (8-6). Jennifer Pareja fou escollida 
com la millor jugadora del torneig i Laura Ester com la millor portera. 

8 desembre 2013 

El Club Natació Sabadell guanya la Supercopa d’Europa de waterpolo femení (Moscou) al 
guanyar a partit únic a l’equip local del Skif Izmailovo per 10 gols a 9. 

 

 



22 febrer 2014 

La “Pista Coberta de Catalunya” acull el 50è Campionat d’Espanya “indoor”, sent el tercer 
cop consecutiu que es celebra a Sabadell. Teledeporte (i a l'igual que les altres dues 
edicions) ofereix en directe l’esdeveniment. La càntabra Ruth Beitia salta 2,00 metres en 
salt d’alçada (amb la mateixa marca fou 4a als Jocs de Londres) i a final de temporada la 
marca feta a Sabadell suposa ser la segona millor marca mundial de l’any en pista coberta. 
S’aprofita l’acte per fer un homenatge als campions de la primera edició (disputada en 
1965). De les 50 edicions fins ara celebrades, és el quart cop que el Campionat d’Espanya 
de pista coberta es disputa a Catalunya: la primera en 1969 a Barcelona i les 3 darreres 
edicions a Sabadell. 

12 abril 2014 

Sabadell (piscina de Can Llong) torna a acollir una Final Four de waterpolo femení. El Club 
Natació Sabadell es proclama campió d’Europa per 3r cop al guanyar a la final al 
Vouliagmeni (19-10). En la semifinal prèvia, el CNS s’havia imposat al Orizzonte Catania 
(15 a 9). 

28 juny 2014 

Es celebra a Durango la Fase d’ascens a Divisió d’Honor. L’equip masculí de la JAS es 
proclama campió de la 1a Divisió Nacional (per primer cop en la seva història) i assolint 
l’ascens a Divisió d’Honor (al 2012 també es va assolir l’ascens a Alcorcón al ser sots 
campions). Això suposa competir la temporada pròxima amb els 16 millors equips estatals. 

13 agost 2014 

El “Velòdrom Arena” de Berlin té lloc l’inici del XXXII Campionat d’Europa de Natació. Judit 
Ignacio assoleix el subcampionat en la prova dels 200 metres papallona (2’06”66) sent 
superada precisament per la seva excompanya del CNS, la badalonina Mireia Belmonte 
(amb 6 medalles fou l’estrella del campionat) però quedant per davant l’hongaresa Katinka 
Hosszú (actual campiona del món dels 200 estils). 

21 novembre 2014 

Per primer cop, la Supercopa d’Europa de waterpolo masculina i femenina coincideixen i es 
disputa en el mateix dia i en el mateix escenari. L’esdeveniment té lloc a la Piscina de Sant 
Jordi de Barcelona (carrer París), seu d’un dels equips finalistes: l’Atlètic Barceloneta. En el 
primer partit, el Club Natació Sabadell revalida el títol assolit l’any passat i guanya la 
Supercopa d’Europa femenina per segon cop en la seva història. En el partit decisiu, el CNS 
derrota al Olympiacos (9-8). En l’altre partit (la final masculina), també hi ha triomf local: el 
Barceloneta s’imposa al Spartak de Volgograd (12-7) amb menys patiment que les noies 
per superar al seu rival. 

 

 

 

 



12 desembre 2014 

Cau el primer rècord del món fet a Sabadell. Amb motiu de la disputa del LVIII Campionat 
d’Espanya de natació d'hivern fet a la piscina “Carles Ibars” (Can Llong) es bat el primer 
rècord del món a la nostra ciutat. La badalonina Mireia Belmonte (Universidad Católica San 
Antonio de Murcia) guanya la cursa dels 1.500 metres lliures amb un temps de 15 minuts 
19 segons i 71 centèsimes, el que suposa batre el rècord del món en piscina curta (25 
metres) de la neozelandesa Lauren Boyle per quasi 3 segons menys (19’22”68). Belmonte 
(UCAM) i ex nedadora del CNS, havia obtingut 4 medalles d’or al mundial de piscina curta 
(Doha) tan sols la setmana anterior, i guanya les 6 proves que hi pren part en aquest 58é 
Campionat d’Espanya. 

 

Observacions : 

En cas d’esdeveniments de més d'un dia de competició, la data citada és la d'inici. 

Actualitzat a Sabadell el 31 desembre 2014. 

Publicat al Butlletí digital (nº 6) de la Joventut Atlètica Sabadell (Gener 2015). 
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