
  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campions de Catalunya Sub’16 4x100 – 4x200 – 4x300 
                  Foto equip 4x100 (El Prat) 
 
 
• Carla Dominguez: Campiona d’Europa junior. 

• Entrevista Roger Martínez. 

•  “Ho deixo aquí”, (Josep Mª Antentas). 

• Campionat d’Espanya Master (Málaga). 

• Gordon Pirie: un atleta llegendari a Sabadell. 

• Milla. 

• Tot recordant: Julià Magret. 

• Tot recordant: Antoni Peñarroya. 

• Memoria competicions atletes JAS 2021. 
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CARLA DOMÍNGUEZ : CAMPIONA D’EUROPA I CINQUENA DEL MÓN  

Campiona d’Europa sub’20 dels 3.000 i 5a del Món sub’20 dels 5.000 

Al mundial junior fou durant 1 hora medallista de bronze però 
requalificada al 5è lloc original.  

 

Històrica actuació de Carla Domínguez al Campionat del Món sub’20 (Nairobi, 
KEN) on es va proclamar brillantment en cinquena posició en els 5.000 metres 
llisos, primera atleta no africana i superant a altres atletes d’aquell continent en 
una prova predilecta per aquesta raça i a les seves terres. 

Sumant el títol europeu d'aquest mateix any (Tallinn, EST), podem considerar a 
la Carla Domínguez com l'atleta de la JAS que més ha brillat en un Campionat 
d'Europa i del Món de la categoria junior (actual sub'20), superant el tercer lloc 
en l'europeu del 2001 (Grosseto, ITA) i el sisè lloc en el mundial del 2000 
(Santiago, CHI) de la marxadora Beatriz Pascual. Així i tot, cal tenir en compte 
que les dues millors atletes de la JAS de la història, també van brillar en la 
categoria junior (i de quina manera ¡¡¡), però no varen poder participar en cap 
mundial junior per la senzilla raó que encara no existien, i només ho van fer en 
un europeu. Carme Valero fou quarta en 1973 en els 1.500 (Duisburg, RFA, 
actual GER) i Montse Pujol fou novena en 1977 en els 400 (Donetz, URSS, 
actual UKR). I per postres, totes dues també es desenvolupaven molt bé en 
altres curses (els 3.000 i els 400 tanques, respectivament), però tot i ser proves 
oficials, encara no es disputaven en els campionats.Centrant-nos en l'actuació 
de la Carla a Nairobi, cal ressaltar que durant gairebé una hora va estar 
oficialment classificada com a tercera i a punt de pujar al podi amb tota l'emoció 
que suposa passar del cinquè lloc original (classificació de la cursa a meta) al 
tercer calaix del podi arrel de dues desqualificacions. Durant aquest marge de 
temps, inclús va sortir publicat a la portada de la web de la federació espanyola 
la següent notícia: "Carla Domínguez. Bronce mundial sub'20. Felicidades". 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

 

              Marcador de l’estadi on s’anuncia la desqualificació de les dues atletes africanes 

Tenint en compte que ja de per si un cinquè lloc és una posició excel·lent per 
ser un mundial (primera atleta no africana a meta), fet pel qual la Carla ja 
estava prou satisfeta un cop acabada la cursa (molt intel·ligentment va córrer 
de menys a més, avançant atletes), just 10 minuts després s'anuncia la 
desqualificació de la ugandesa Chesang (2a) i de la keniata Cheptoo (3a) i, 
com a tal, s'il·lumina el marcador electrònic de l'Estadi de la capital keniata, 
requalificant la classificació de la cursa on apareix la Carla en el tercer lloc. La 
Carla, aliè totalment al marcador i al que estava passant, i concentrada amb el 
canvi de sabatilles a la zona de repòs dels atletes arribats a meta, rep la visita 
espontània d'un federatiu de la federació exclamant: "¡¡¡ Tercera del mundo, 
Carla, tercera del mundo ¡¡¡". I la Carla esclata d'emoció i es posa a plorar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malauradament, 1 hora després, el Jurat d'Apel·lació va decidir admetre les 
reclamacions d'Uganda i Etiòpia i arriba la requalificació oficial de les dues 
atletes africanes. La Carla baixa del tercer al cinquè lloc, és a dir, el mateix 5è 
lloc segons atletes arribats a meta. Fou difícil contenir de nou l'estat anímic, i la  



 

 

 

 

 

 

 

 

Carla torna a plorar, però aquest cop d'impotència. Estava a punt de pujar a 
podi....Cal analitzar la situació. La desqualificació fou per trepitjar amb un peu i 
un sol cop, fora del raïl que marca l'anella. I això va a missa. La IAAF, des de fa 
anys, aplica rigorosament aquesta normativa i, com a tal, va haver-hi unes 
quantes desqualificacions a Nairobi pel mateix motiu (trepitjar l'interior de 
l'anella), com per exemple, la final del 1.500 masculí, on fou desqualificat 
un kenyata (4t a meta), fet que va beneficiar a l'espanyol (Pol Oriach), qui va 
passar del 5è al 4t lloc. Es desconeix perquè no es van aplicar els mateixos 
criteris a la cursa del 5.000 femení.... 

 La competició es va desenvolupar a l'Estadi Kasarini ("The Home of Heros" 
segons llenguatge swahili). Estadi per una capacitat de 60.000 espectadors, 
però encara per les causes sanitàries prou conegudes, la competició es va 
desenvolupar sense públic. Fou el mateix Estadi que va acollir el mundial 
sub'18 (2017), el mateix campionat en què la polifacètica María Vicente va 
guanyar l'heptatló. La mateixa Vicente també fou olímpica a Tokio, on fou 
capaç de guanyar una prova de l'heptatló (200), fita purament anecdòtica, però 
reconfortant... 



El campionat disputat a Nairobi suposa ser l’edició número 18 del mundial. 
Esdeveniment que va néixer en 1986 (Atenes) i que té a Barcelona com una de 
les seus, concretament la 14a edició (2012) disputada a Montjuïc. La recent 
medallista olímpica a Tokio, Ana Peleteiro, va aconseguir aquí el seu primer 
gran èxit internacional: campiona del món junior en salt de triple, la seva 
especialitat.  

Hi van prendre part atletes en representació de més de 100 països. Però molts 
d'ells, amb una presència mínima d'atletes per la situació sanitària, com la 
selecció espanyola, amb només 16 atletes. Pocs però gairebé tots ells en 
posicions capdavanteres. La delegació espanyola va aconseguir fins a 3 
medalles i un total de 10 finalistes, xifra que suposa la millor actuació conjunta 
de la història de l'equip espanyol en un mundial junior. 

En quant a l'europeu de la capital d'Estònia, significava la 26a edició de la 
història del Campionat d'Europa junior. Iniciats en 1970 (París), només en una 
ocasió (la 12a) s'ha disputat l'europeu en territori nacional, en 1993 a 
San Sebastián (Anoeta). I si seguim fent memòria, a Donostia hi varen prendre 
part 2 atletes de la JAS: Marc Ruiz 4t en els 3.000 obstacles i Mónica Marín 
14a en els 200 i 6a en el 4x100. A Tallinn es va aconseguir un bon grapat 
de medalles: 3 d'or, 1 d'argent i 4 de bronze, la millor actuació de la selecció 
espanyola en un Campionat d'Europa junior en els darrers 25 anys. 

 L’atleta entrenada per Albert Parreño donarà molt de parlar en un futur. 
Llàstima que en la retransmissió televisiva, el locutor no parava de descriure-la 
com l’africana de Terrassa (de fet, és nascuda a la ciutat veïna). Tant de bo, la 
propera vegada que un locutor mencioni a la Carla pugui ser com : “Carla 
Domínguez, la atleta terrassenca de la JAS...” 

 

Ricard Rof 



Carla Domínguez Torner  

Nascuda a l’any 2003 (Terrassa) 

Pertany a la JAS des de els 11 anys (1/novembre/2014) 

Els primers anys i fins l’any passat, fou entrenada pel llegendari atleta de la 
JAS, José Pro. 

 

Historial atlètic  

2016 

Bat rècord de Sabadell 3.000 m sub’14 (10’57”82). 

2017 

Bat rècord de Sabadell 3.000 m sub’15 (10’28”5). 

Debut en l’equip absolut de la JAS (Lliga Nacional 1a Divisió). Té 14 anys per 
ser una competició d’alt nivell. 

2018 

Bat rècord Sabadell 3.000 m sub’16 (10’13”67). 

2019 

Sots campiona Espanya cros (campiona per equips com a component de la 
selecció catalana). 

Segon lloc Campionat Espanya cros per clubs (sots campiona per equips com 
a component de la JAS). 

2020 

Primer lloc Campionat Espanya cros per club (tercera per equips com a 
component de la JAS). 

Premi  “Deportista en Edad Escolar 2020” (atorgat pel Consejo Superior de 
Deportes). 

2021 

Bat rècord Catalunya 3.000 m “indoor” sub’20 (9’28”41). 

Campiona Espanya 3.000 m “indoor” sub’20 . 

Campiona Espanya cros sub’20. 

Campiona Espanya 5.000 m sub’20. 

Bat rècord Catalunya 5.000 m sub’20 (16’09”06). 



Bat rècord Espanya 2.000 m sub’20 i sub’23 (5’56”63). Alhora, bat rècord 
Sabadell absolut en poder Carme Valero. 

Campiona Espanya 3.000 m sub’20. 

Campiona Europa 3.000 m sub’20 (millor posició de la historia d’un atleta JAS 
en un Campionat Europa junior). 

5è lloc Campionat del Món 5.000 sub’20 (1a atleta no africana). 

 

 

 

 

 

 



CONEIXENT AL ROGER MARTÍNEZ 

 

El passat trenta d’agost  es presentà com un dilluns gris i amb amenaça de pluja 

per la tarda. Aquell dia justament, havia quedat amb el Roger Martínez(2003) per 

saldar un deute que tenia el Butlletí amb ell i és que el Roger, el 2020, en ple any 

de confinament i pandèmia pel COVID 19, va assolir la tercera posició als Cam-

pionats d’Espanya en la categoria SUB 18 celebrats a la ciutat de Tarragona en 

l’especialitat del 110 MT(0,914) i es proclamà campió de Catalunya en els 60 MT 

durant la temporada de pista coberta. 

 

           

                  Ct. Espanya Sub 18-  entrega de medalles 

El que havia que ser una entrevista a un dels atletes mes prometedors de la JAS, 

el tanquista amb mes projecció els propers anys, va derivar en una  fluida con-

versa, on el Roger ens va explicar els seus orígens en l’atletisme, els seu present 

i les seves il·lusions de futur... 

Mentre això passava, entrava a les Pistes Josep Molins el Josep Conejero,  ac-

tual recordman de Sabadell de l’especialitat en categoria absoluta amb una 

marca de 14”99, assolits el 1976 a Ginebra , a qui convidarem a la trobada. 



                                                                

                                                                              

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                   Pepe Conejero en acció (Foto Jaume Ferret) 

 La incorporació del Pepe a la conversa va aportar un munt d’anècdotes i expe-

riències, com les seves internacionalitats formant part de la selecció espanyola 

en categories júnior, d’altres com per exemple que la seva marca amb cronome-

tratge elèctric era una raresa ja que la majoria de competicions a Espanya eren 

amb cronometratge manual, que les pistes eren de materials com la cendra o el 

sauló i que moltes vegades les sortides no eren ni amb tacs, sinó fent dos forats 

a la corresponent zona de sortida... 

 

 



            

                                                Passat i futur 

 

A tot això i mentre el Pepe parlava, el Roger el mirava tranquil·lament i l’escoltava 

atentament; en la ment d’aquest futur enginyer, comença aquest curs Enginyeria 

en Tecnologia Industrial a la UPC, ja estava valorant quan lluny estava de les 

fites del Pepe.. i certament les té molt a prop, doncs amb 17 anys ja va assolir 

els 14”43 en 110MT(0,914) i els 8”04 en 60MT(0,914) de marques personals. A 

mes, aquest 2021,  com atleta SUB20,  ha estat tercer al Campionat de 



Catalunya de pista coberta en els 60MT(1,00). A l’aire lliure ja ha registrat 14”79 

en 110MT(1,00) i uns prometedors 16”06 en 110MT(1,067) amb vent en contra  

de -1,5. Formant part de l’equip absolut de la JAS en el Ct. de Catalunya de 

Clubs, ha participat en els 400MT(0,91) amb un temps de 1’01”39 ,  especialitat 

en la que considera que té marge de millora, doncs la prepara poc. 

El Roger també és un bon saltador, doncs en la llargada ha estat capaç de su-

perar els 6,30mt, però unes inoportunes lesions el van fer decantar-se cap a les 

tanques. 

 

 

 

                                      Roger Martínez. 60MT PC 

Avui hem tingut la sort de viure un moment extraordinari, en el que es trobaven 

cara a cara el passat brillant i el futur esperançador, de les tanques a Sabadell i 

de ben segur que el Roger, que es va iniciar ara fa aproximadament cinc anys 

en l’atletisme integrant-se a l’Escola d’Atletisme de la JAS provinent de la pràc-

tica d’altres esports com el hockey herba i el tenis, podrà aconseguir noves fites 

amb l’ajuda del seu actual entrenador l’Eloi Santafe. 

Molta sort Roger!  

J.A.C. 



“HO DEIXO AQUÍ “  

50 anys de records atlètics 

Es diu que arran del confinament patit a conseqüència del Decret d'Alarma (14 març 2020), 
molta gent li va donar per escriure, i no necessàriament les seves memòries, sinó el fet de 
plasmar amb lletres qualsevol imaginació que un pogués tenir al cap i escriure-la per no 
perdre la idea. A vegades, per fer aquest pas cal tenir temps per posar-s'hi d'una manera 
continuada i decidida... i això sovint no passa. La part positiva del confinament és que 
vàrem poder dedicar a fer certes inimaginables coses pel simple fet que per "nassos" 
teníem tot el temps del món a l'estar "tancats" a casa. I així fou com, per exemple, molta 
gent va aprofitar la situació per escriure articles per diaris o butlletins o revistes, i fins i tot, 
escriure un llibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però no és el cas de "Ho deixo aquí". Escrit per Josep Maria Antentas Altarriba (President 
JAS 1984-1992) fora de l'època del confinament i inclús en uns moments on el món ja 
intentava recuperar la normalitat. En Josep Maria Antentas va començar a escriure aquest 
exemplar el 7 de gener d'aquest mateix any 2021 i després de 40 dies i 40 nits, 
evidentment, no seguits, però dedicant-li un total d'unes 40 hores, va tenir enllestit aquest 
llibre per ser lliurat a impremta. Tot i així, el llibre li va caldre una sèrie de noves repassades 
i correccions sota la coordinació d'Abel Carretero (corredor de muntanya) i qui fou qui va 
animar a en Josep Maria a escriure aquest llibre arran d'un viatge a Eivissa amb la selecció 
catalana el passat desembre del 2020. Dit i fet, pocs dies després (7 gener) fa punxa al 



llapis, comença a escriure i en 40 dies el llibre ja és acabat. Finalment, i un cop fetes les 
oportunes correccions, la primera edició del llibre és editat el 9 de juny del 2021.  

Antentas aplega tot un seguit de textos que reflecteixen la seva vinculació amb el món de 
l'atletisme i mostra quina és la relació que tota la vida ha tingut amb aquesta disciplina 
esportiva. Alhora, també narra algunes experiències i anècdotes que ha viscut, com, per 
exemple, haver conegut un dels millors fondistes del temps, Haile Gebrselassie, haver estat 
el director tècnic de la marató olímpica de Barcelona 92 o haver participat en la marató més 
famosa del món, la de Nova York. Amb un toc d'humor i un to molt proper, ens apropa a la 
història recent de l'atletisme, tant de casa nostra com de fora, i ho fa sempre des d'una 
òptica de qui ha sigut atleta i ara es mira les coses des de l'altre costat de la barrera. 

La publicació de “Aquí ho deixo”, suposa fer conèixer als lectors la seva experiència i 
vivències en el transcurs de 50 anys de records atlètics, explicat en 12 relats. Publicat per 
Nova Casa Editorial (es pot fer l’encàrrec a qualsevol llibreria), té com a portada una 
samarreta vintage de la JAS dels anys 60 del segle passat. 

Bona lectura. 

Ricard Rof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      J.M. Antentas. Bosc de Can Deu 1976 (Foto Pere Ferran) 



CAMPIONATS ESPANYA MASTER (Màlaga, 18-20 juny) 

Històrica actuació dels atletes de la JAS: 5è millor club del medaller (17 medalles) 

Toni Creus amb 4 medalles d’or i 3 rècords de Catalunya fou l’heroi del club 

Balagué, Julián, Paños, España (rècord CAT) i Vegas (rècord ESP), també campions 

l’equip de relleus 4x100 M55 campió per tercer cop consecutiu. 

 

Màlaga va acollir la 56a edició (la 42a en dones) del Campionat d’Espanya màster (del 18 
al 20 de juny), esdeveniment fet a l’Estadi “Ciudad de Málaga”, un dels 3 escenaris de la 
ciutat de Málaga en acollir l’últim Campionat del Món Màster (2018). 

La competició es va desenvolupar amb les habituals mesures de protecció que exigeix la 
Federació Espanyola pels seus campionats estatals. Així, com a Sabadell (pel Campionat 
de la milla, 10.000 i combinades), sense públic a les grades per garantir la protecció de la 
salut de totes les persones presents a la instal·lació. A més a més, dins l’Estadi es 
comptava amb la presència d“Equips de protecció COVID-19” vetllant pel compliment del 
protocol AntiCovid: com l’ús de mascaretes obligatòries i de mantenir la distància de 
seguretat mínima d’1 metre i mig, fet que va provocar alguna “enganxada” entre atletes i 
guardes de seguretat.  

La participació fou de 1.370 atletes, just tots els que ho van sol·licitar i en possessió de la 
marca mínima exigida. Altres edicions, sempre es comptava amb repesca de certs atletes 
sense mínima que ho sol·licitaven, però, enguany i a causa de l’actual situació sanitària, la 
RFEA va optar per no repescar rigorosament a cap atleta sense mínima, tot i que alguns 
estaven a poques dècimes o centímetres, no varen ser admesos amb lògic disgust afegint 
el maldecap de tenir reserves d’avió i allotjament. 

En el transcurs del Campionat es van batre 3 rècords del món i 1 d’Europa. Dos d’ells, i fet 
insòlit al nostre país, produïts en la mateixa cursa: la dels 1.500. José Vicente Rioseco 
(M80) amb un temps de 5’30”89 i Manuel Alonso (M85) amb un temps de 6’08”61, van 
batre els respectius rècords del món de la categoria (precisament, el de 80 anys en poder 
d’Alonso). El mateix Alonso va batre el rècord d’Europa M85 dels 800 (3’06”99), mentre que 
l’atleta de Rubí, Francisco Aragón (M65) va batre el rècord del món dels 2.000 obstacles 
(7’10”25). 

Ha estat la millor actuació de la JAS de la història en un Campionat d’Espanya veterà: 5è 
millor club del medaller amb 17 medalles (10-3-4). I paral·lelament, el 4t millor club per 
posició de finalistes (8 primers). Tot plegat, també suposa ser el millor club català (per 
nombre de medalles i finalistes). Xifres mai assolides en els 56 anys d’història del 
Campionat d’Espanya veterà. 

L’heroi del club ha estat en Toni Creus (M55), campió en 100 tanques, alçada, llargada i 
4x100, però amb la cirereta del rècord de Catalunya en tanques (15”77) i alçada (1,61). 
Altres recordistes han estat: Teresa Vegas (W65), rècord d’Espanya dels 1.500 (5’58”94) i 
Carmen España (W50), rècord de Catalunya dels 2.000 obstacles (8’25”14). 



Els altres campions de la JAS han estat: Miguel Angel Balague (M50) en 800 (2’09”88), 
Raúl Julián (M35) en llargada (6’60), Toni Creus (M50) en llargada (5’41), Teresa Vegas 
(W65) en 5.000 (22’14”95) i Montse Paños (W50) amb pes (9’46). Així com l’equip de 
relleus M55 (Rof-Madí-Creus-Buxó), campions del 4x100 per 3r cop consecutiu.  

L’anècdota de l’expedició de la JAS fou les presses i corredisses pels passadissos de 
l’aeroport per no perdre el vol de tornada (avançat respecte a l’horari inicial) amb el 
detonant que l’equip del relleu mixt (tercers) no va poder recollir la medalla, ja que fou 
córrer el relleu i seguir corrent cap a l’aeroport i canviar-se de roba a la mateixa fila 
d’embarcament sota la incredulitat dels altres passatgers.  

Tant de bo el proper Campionat (Ourense, 27 i 28 de novembre) sigui tan fructífer com 
aquest. En tot cas, serà el de pista coberta, doncs, degut a la delicada situació, el 
Campionat “indoor” habitualment celebrat al març, fou ajornat al novembre confiant en una 
millora de la situació, i més tenint en compte l’edat dels participants. Primer és la salut. 

Salut ¡¡¡ 

 

Ricard Rof  

 

Relació actuació atletes JAS : 

100  Artur Celma    M35 12”22  8è 

100  Antoni Redondo  M35 12”44  14è 

100  Ricard Rof   M55 14”10  12è 

200  Artur Celma   M35 23”97  7è 

200  Ricard Rof   M55 28”95  13è 

400  Artur Celma   M35 53”99  4t 

800  Miguel Ángel Balague M50 2’09”88 campió 

800  Luis Jurado   M50 2’15”49 13è 

1500  Miguel Ángel Balague M50 4’21”97 4t 

100 tanques Antoni Tortosa  M50 20”08  7è 

100 tanques Antoni Creus   M55 15”77  campió / rècord CAT 

100 tanques Ricard Rof   M55 20”44  5è 

alçada Antoni Creus   M55 1,61  campió / rècord CAT 

llargada Raúl Julián   M35 6,60  campió 

llargada Antoni Creus   M55 5,41  campió 



triple  Raúl Julián   M35 12,42  4t 

pes  Francisco Ferrer  M55 10’66  5è 

disc  Francisco Ferrer  M55 31’55  7è 

martell Francisco Ferrer  M55 27’39  6è 

martell pesat   Francisco Ferrer  M55 10’03  8è 

400  Carmen España  W50 1’12”67 7è 

1500  Mercedes Gracia  W50 5’56”03 10è 

1500  Teresa Vegas  W65 5’58”94 campió / rècord ESP 

5000  Teresa Vegas  W65 22’14”95 campió 

80 tanques Thais Montoya  W40 14”97  5è 

2000 obs Sara Beltran   W40 7’45”86 tercer 

2000 obs Carmen España  W50 8’25”14 campió / rècord CAT 

llargada Thais Montoya  W40 4,48  4t 

pes  Montse Paños  W55 9’46  campió 

disc  Montse Paños  W55 21’90  subcampió 

martell Montse Paños  W55 32’39  subcampió 

martell pesat Montse Paños  W55 10’24  tercer 

4x100  Redondo-Celma 

  Reyes-Julián   M35 46”88  tercer 

4x100  Rof-Madi 

  Creus-Buxó   M55 54”62  campió 

4x100  Tortosa-España 

  Gracia-Balagué  50mixt   57”03 tercer 

4x400  Castander-Gracia 

                     España-Balagué  50mixt 4’35”93 tercer 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Estadi “Ciudad de Málaga”. Seu del Campionat del Món Màster (2018). Foto: Jordi Bedmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadi “Ciudad de Málaga”. Una de les 3 seus del mundial veterà fet a Málaga (2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part de l’expedició de la JAS: mantenint les mesures de seguretat exigides per 
l’organització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Equip relleus 4x100 M50. Campió (Rof-Buxó-Madi-Creus) 



 

           Toni Creus (M55). Campió i rècord de Catalunya (1,61). Foto: Jordi Bedmar 

 

 

Dos medallistes de la JAS en la mateixa cursa (2.000 obstacles) : Beltran (W40) i España (W50) 



 

                        Equip 4x100 mixt 50. Tercer (Tortosa-España-Gracia-Balague) 

 

 

                       Equip 4x400 mixt 50. Tercer (Balagué-España-Gracia-Castander) 



 

                            Equip 4x100 M35. Tercer (Reyes-Julián-Redondo-Celma) 

 

               Part de l’equip de la JAS davant l’entrada de l’Estadi “Ciudad de Málaga” 



Memòries de les “nostres” Pistes de fa uns 60 anys 

GORDON PIRIE : UN ATLETA LLEGENDARI A SABADELL  

Recordista mundial (5.000) i medallista olímpic (Melbourne’56)  

 

Molts han estat els atletes de categoria internacional (nacionals o estrangers) que en 
algun cop de la seva trajectòria atlètica han estat de pas per la nostra ciutat, o bé 
entrenant-se per un esdeveniment en concret a Sabadell o com a preparació per una gran 
competició universal. Potser caldria dedicar un article sencer per la llarga llista d'il·lustres 
atletes que han passat per les nostres pistes, o pels nostres pavellons o pels nostres 
boscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Gordon Pirie (1953) 

Entre ells, un dels personatges de més reconegut prestigi que ha passat per Sabadell, ha 
estat l'anglès Gordon Pirie, recordista mundial (5.000) i medallista olímpic (Melbourne-56). 
A la vegada, també dels més peculiars per la seva estrambòtica estada a la nostra ciutat i 
d'això ja fa uns 60 anys. Entre 1962 i 1963 va fer de mànager a Sabadell en les 
competicions internacionals de Josep Molins, amb qui arribà a establir una gran 
amistat. Pirie que participava en moltes competicions de cros a l'estat espanyol, s'instal·là 
aquí durant un parell d'hiverns perquè el clima era molt millor que a Anglaterra. 

Pirie plantà la seva tenda de campanya a les Pistes Municipals d'Atletisme, al costat del 
"Suomi" (antiga oficina de la JAS, ja desapareguda), i així s'estalvià els diners 
d'allotjaments en hotels o residencies. Per entendre'ns, la tenda va estar situada a l'espai 
a on ara hi ha l'accés a la Bassa de Sant Oleguer, entremig de la garita del conserge, la 
font i els magatzems de material i Serveis (antigament, vestidors). Sí, sí, tal com sona. 
Eren altres temps i era en Gordon Pirie. 



I no va estar sol, de fet va venir amb la seva esposa, perquè tenia com a veí 
el mateix conserge de les Pistes Municipals (Josep Puigvert) que vivia allà mateix amb la 
seva família, d'ençà que es van construir les Pistes (1961) fins a la seva jubilació (finals 
anys 70). Per entendre'ns, la seva casa era el que actualment ocupa les oficines de la 
Bassa de Sant Oleguer i l'Escola de Futbol del Centre d'Esports Sabadell. Cal dir que el 
senyor Josep va cuidar tot el recinte de les Pistes Municipals com si fos casa seva durant 
els quasi 20 anys que hi visqué. Fins i tot, a la rampa de baixada cap a les Pistes hi havia 
rosers plens de roses ben maques. Sóc testimoni: quan el grupet de joves atletes ens 
"estiràvem" al matalàs fent el gandul, sortia en Josep de casa seva i ens aixecàvem 
immediatament en sentir els seus crits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amistat de Josep Molins amb Gordon Pirie segurament ve de les moltes vegades que es 
van enfrontar en diverses competicions a l'estranger. En Pep, juntament amb el seu 
amic Tomás Barris, van ser uns competidors habituals dels grans meetings europeus, 
principalment, als països nòrdics, i en Pirie també. On segur que varen coincidir tots dos 
és al Campionat d'Europa (Estocolm '58) i als Jocs Olímpics (Roma '60), on tant en Pep 
com en Gordon, varen disputar les eliminatòries dels 5.000 metres. 

En retirar-se de les competicions, Pirie anà a viure a Nova Zelanda, i no es retrobaria amb 
Molins fins al 1988 en motiu del Campionat del Món de Cros a Auckland, i a on el 
Pep hi va anar com a seleccionador nacional de l'equip femení. 

 

Douglas Alistair Gordon Pirie (Leeds, 1931) no fou un atleta qualsevol. Va participar en 3 
Jocs Olímpics (Helsinki '52 / Melbourne '56 / Roma '60) disputant els 5.000 i els 10.000 en 
les 3 Olimpíades, assolint el seu millor èxit als Jocs de 1956 en ser sots campió olímpic 



dels 5 mil metres. En 1958, assoleix el tercer lloc en la mateixa distància (5.000) en els 
Campionats d'Europa (Estocolm). El seu millor estat de forma es produí en 1956, any en 
què va batre els rècords del món dels 3.000 metres (7'52"7) i dels 5.000 metres (13'36"8). 
En 1955, la BBC li va atorgar el guardó a la "Personalitat Esportiva de l'Any". 

Gordon Pirie va estar amb nosaltres, amb gent de la JAS i a la nostra ciutat ara fa 
uns 60 anys. 
I ho recordem amb nostàlgia... 

Ricard Rof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes Municipals d’Atletisme 

Sabadell 1962 o 1963 

Cedida per Primari Calvet 

D’esquerra a dreta : 

Drets : Isla, Trepat, Costa, Ricart, Sra, Pirie, Molins, Gordon Pirie, Folch, Jové, Josep 
Puigvert  

Asseguts 1a fila : Muñoz, Llargués, Helius Calvet, Primari Calvet, Oliver, Comellas, ? 

Asseguts 2a fila : Seguí, Pili Puigvert  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Gordon Pirie 

 

           Gordon Pirie (tercer) rere Emil Zátopek i Alain Mimoun (Helsinki’52) 



CAMPIONAT ESPANYA MÀSTER DE PROVES COMBINADES, MILLA I 10.000  

(Sabadell, 22-23 maig) 

Mas i Vegas campions, España i Paños subcampiones i Balague tercer. 

Gran esdeveniment celebrat amb motiu del Centenari dels inicis de l’entitat. 

Elogis per part de la Federació (web RFEA: “Gran Trabajo de la Organización”). 

Es bat el rècord del món de la milla en la categoria M85 (6’40”25): 

suposa el primer rècord del món que es bat a les Pistes Municipals d’Atletisme. 

 

El passat 22 i 23 de maig, Sabadell va ser l’escenari del Campionat d’Espanya Màster de la 
milla en pista, dels 10.000 metres i de proves combinades (decatló/heptatló i pentatló de 
llançaments), esdeveniment fet com un Acte més dins el Centenari dels inicis de l’entitat. 

En realitat, dit Campionat ja estava pactat amb la Federació espanyola per haver-se 
celebrat el maig de l’any passat (2020), però, malauradament i per causes de força major ja 
prou conegudes, va ser ajornat fins una millora de la situació sanitària, i, finalment, suspès 
per la temporada en curs però programat de nou per la següent. Gràcies a aquest canvi de 
dates, i fer-se en aquest mateix any 2021, ha permès incloure’l com un Acte del Centenari, 
potser, el millor esdeveniment esportiu que se celebrarà per commemorar que fa 100 anys 
el club va començar a fer les primeres petjades... 

Fou en un llunyà 1921, en què uns joves excursionistes van posar la primera pedra per 
crear la nostra entitat (llavors, Joventut Excursionista Pensament). I quina millor celebració 
per commemorar que la JAS va començar a caminar fa 100 anys ¡¡¡Ni més ni menys que 
amb el regal de veure com es bat un rècord de món a Sabadell. 

El protagonista fou el madrileny Manuel Alonso, posseïdor ja d'alguns rècords espanyols 
(36), europeus (17) i mundials (6) en diverses categories màster. A Sabadell es va 
proclamar campió de la categoria M85 amb un temps de 6'40"25, marca que suposava 
batre l'existent rècord mundial (7'16"7). De fet, el va polvoritzar amb una millora de més de 
mig minut respecte a la marca de l'australià David Carr (Perth, 17-08-2017). 

Es tracta del primer rècord del món de qualsevol categoria que es bat a les Pistes 
Municipals d'Atletisme de Sabadell (Estadi "Josep Molins"). D'ençà que aquestes pistes van 
ser inaugurades el 8 de juliol de 1961, es a dir, fa 60 anys, mai havia estat testimoni de la 
consecució d'un rècord del món, i encara que sigui de la categoria veterà... és un rècord del 
món ¡¡¡ 

No fou l’únic rècord batut a Sabadell amb motiu d’aquest quàdruple campionat estatal. En 
total, es van batre 6 rècords de Catalunya i 14 rècords d’Espanya. Entre aquests últims, el 
protagonitzat per l’atleta de la JAS, Teresa Vegas (W65), al guanyar la milla de la seva 
categoria amb un temps de 6’29”35. 

Llàstima que la solemnitat del Campionat no es va veure afavorit per l'estat lamentable de 
les grades arran d'unes inoportunes pintades fetes pels hooligans del Centre d'Esports 
Sabadell com a suport a la seva lluita per mantenir la categoria de plata del futbol espanyol 



(recordem que l'equip s'entrena habitualment a les Pistes) i que no van poder ser 
eliminades a temps per les Brigades Municipals. 

Malauradament, la normativa COVID que aplica la RFEA, va impedir un major ambient a 
les grades, ja que el Campionat es va disputar sense públic per garantir la protecció de la 
salut de totes les persones presents a la instal·lació. Fou una llàstima, potser la millor 
competició per commemorar el Centenari, i que es va haver de disputar sense que ni 
aficionats locals ni simpatitzants del club ni familiars dels mateixos atletes de la JAS, 
poguessin accedir a la instal·lació. 

Tot i que semblava que la competició hi hauria una pobra participació per la incertesa de la 
situació sanitària i per l'interès dels mateixos atletes en participar-hi, finalment i va haver-hi 
rècord de participació amb 305 atletes, malgrat haver-se quedat sense opció de participar 
altres atletes habituals a aquesta competició per les restriccions sanitàries que limitaven la 
participació a 12 atletes als concursos per la situació epidemiològica del moment i als 
Protocols vigents de llavors, en el que la salut era el primer, i més tenint en compte 
l'atletisme màster. 

La disciplina on va resultar més perjudicada fou les proves combinades (decatló / heptatló), 
on només es va acceptar la participació fins als 12 millors atletes (segons puntuació) del 
total de totes les categories, fet que va provocar, inclús, que tots els atletes participants (els 
12 homes i les 12 dones) signessin un escrit de manifest en solidaritat ambls atletes no 
admesos. En l'altre prova combinada (pentatló de llançaments), es va solucionar agrupant 
grups de 12 atletes de vàries categories, però tot i així, també va haver-hi queixes a la 
Federació per part dels atletes que no eren admesos a la competició (alguns, amb bitllets 
d'avió ja adquirits prèviament confiant en una inclusió). El llistat d'atletes admesos, fou 
publicat a la web de la Federació just 1 setmana abans de la competició. 

Campionat gairebé rodó per la JAS, on es van assolir fins a 5 medalles (vegeu annex) i 
sent el 4t millor club nacional (i 1r català) segons classificació publicada per la mateixa web 
de la Federació espanyola fins a un total de 48 clubs en puntuar. 

En la respectiva difusió posterior del Campionat publicada en el mateix mitjà, tot són elogis 
per la JAS : "Se ha cumplido el horario de forma escrupulosa merced al gran Trabajo de la 
Organización, con un gran número de voluntarios y del Comité de Jueces Catalán" (web 
RFEA). 

Ricard Rof 

 

Actuació atletes JAS : 

 

Pentatló llançaments 

Francisco Ferrer   M55 2.559p  6è 

Montse Paños  W55 3.139p  Subcampió 

 



Milla 

Manuel Guillén  M45 4’52”46  12è 

Miguel Angel Balagué M50 4’53”60  tercer 

Luis Jesús Jurado  M50 5’01”53  12è 

Román Mota   M50 5’05”15  13è 

Joaquim Mas  M75 7’19”26  campió 

Carmen España  W50 5’56”63  Subcampió 

Mercedes Gracia  W50 6’30”34  6è 

Teresa Vegas  W65 6’29”35  campió / Rècord ESP 

 

 

 

    Manuel Alonso (M85) Rècord del Món de la milla 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida 800 m.ll. (heptatló). Prova limitada a 12 participants als concursos (Protocol COVID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida Milla M50 (3 atletes de la JAS: Román Mota, Miguel Ángel Balague i Luis Jurado) 

 

 



 

Milla M50 (Balagué –tapat per l’atleta samarreta taronja- obtindria el tercer lloc) 

 

Sortida Milla W50+ (3 atletes de la JAS : Teresa Vegas, Mercedes Gracia i Carmen 
España) 

 

 

 



 

Milla W50+ (Vegas  -470- campiona W65 i rècord ESP / España W50 -463- subcampiona) 

 

 

 

Jutges i voluntaris de la JAS van ser una peça clau pel bon desenvolupament de la 
competició. 

 

Fotos : Carmel Rodríguez 

 



TOT RECORDANT : JULIÀ MAGRET 

Membre de la Junta de la JAS (des de 1966) 

 

En Julià Magret i Artigas va entrar a formar part de la Junta Directiva de la JAS en 1966, 
responsabilitat que ha exercit durant al llarg d'aquests darrers més de 50 anys, si bé en els darrers 
anys el seu estat de salut no li permetia fer gaires coses. Independentment de la persona que ha 
presidit l'entitat, sempre s'ha posat a les ordes del club i del respectiu President. En aquest cas, va 
començar a involucrar-se amb la JAS amb el mandat de Primari Calvet i formant part de la nova 
Junta encapçalada per Calvet (1966). Posteriorment, i arran de canvis de President, 
cronològicament va formar part de les Juntes d'Antoni Ricart, Andreu Llovera, Josep Maria 
Antentas, Ricard Rof i Josep Molins. Vull fer esment que durant els 12 anys que va ser company 
meu a la Junta que vaig tenir l'honor de presidir, sempre va fer amb il·lusió tot allò que se li va 
encomanar. 

Recordo especialment la primera vegada que vaig conèixer a en Julià. Fou en una Sant Sebastià, 
concretament en la de l'any 1977 (edició feta com a prova pilot pel Campionat d'Espanya de cros a 
disputar a Can Deu aquell mateix any). Per mi, un jove atleta de la JAS en aquella època i que era 
la primera vegada que "m'enganxaven" per col·laborar –i fins encara ara- però no per a en Julià, 
que ja portava unes quantes edicions a la seva esquena. De fet, tret del Pep, és qui en més 
edicions ha intervingut en la seva organització. Un fet em va cridar l'atenció: en Julià "empalmava" 
la seva jornada laboral del torn de nit com a cap de manteniment de l'Hospital de Santa Fe 
(actualment, Parc Taulí), amb el muntatge del circuit del circuit de la Sant Sebastià i la cursa del 
diumenge sense pràcticament haver dormit. Personalment, que seria la Sant Sebastià sense la 
figura de la seva col·laboració, motiu d'inspiració pels altres? 

El millor reconeixement a la feina feta d’en Julià per la JAS, es va produir en L’any 2006, a 
l’haver estat escollit pel Jurat del Panatlhon Club Sabadell com a guanyador de la 25a 
edició del Premi Pantatlhon (2005), guardó que any rere any atorga aquesta entitat a les 
persones que en l’àmbit de l’esport local, i al llarg de molts anys, s’han caracteritzat per un 
treball constant i eficient, tasca anònima i altruista, lluny de cap protagonisme i sense cap 
mena de reconeixement per part de les institucions. En Julià reunia molt bé aquestes 
condicions, i per tant fou una merescudíssima distinció guanyada a pols. T´ho mereixies 
Julià, t’ho mereixies ¡¡¡ 

Descansi en Pau. 

 

Ricard Rof 

 



 

Julià Magret (esquerra) rebent el guardó que l’acredita com “Premi “Panatlhon 2005”  

Martí Sala (president Pantlhon Club Sabadell) és qui fa el lliurament a Magret (Foto DS) 



TOT RECORDANT: ANTONI PEÑARROYA 

President Comissió Gestora JAS (1978-79) 

 

Antoni Peñarroya Trench va arribar a la Joventut Atlètica Sabadell de la mà del soci i 
exatleta de la JAS, Ramón Montllor, amb l'objectiu de salvar la difícil situació per la qual 
passava la nostra entitat, arran del cessament de tota la Junta Directiva encapçalada per 
Antoni Ricart (1978) amb pèrdua d'atletes i lògic descens esportiu fins al punt d'arribar 
d'anar baixant de categoria fins a tocar fons a tercera regional. Situació difícil d'entendre 
just a l'any següent en què la JAS va viure la millor època de la seva història, ja que en 
1977 es va organitzar el Campionat d'Espanya de cros i el club comptava amb 6 atletes 
internacionals a nivell absolut, entre ells, Carme Valero i Montse Pujol, les dues millors 
atletes del moment dins l'atletisme nacional femení. A més, la JAS acabava d'aconseguir 
un triplet consecutiu de campió d'Espanya femení de cros per clubs (1976-77-78). Així i tot, 
poc després va esclatar la crisi interna dins el club amb un sonat "campi qui pugui" fins a 
formar-se la Comissió Gestora amb Peñarroya al capdavant. 

Antoni Peñarroya va encapçalar la Junta Gestora entre els anys 1978 i 1979, fent que 
gràcies a la gestió del seu equip de treball es va parar el cop i l’entitat no empitjorés i, a la 
vegada, assolís amb èxit els seus compromisos, com per exemple: el Campionat de 
Catalunya absolut de pista coberta i el Cros de Sant Sebastià, organitzats per la JAS en 
1979.  

De caràcter innovador i notable emprenedor, Peñarroya va deixar empremta en la seva 
curta però fructífera etapa al club. Malauradament, no va poder culminar el seu projecte, i 
aquesta Junta Gestora també es va veure condemnada al cessament i fou rellevada per 
una Junta Gestora Accidental (1979-1980) encapçalada per Francesc Valldeperas 
(president del Centre d'Esports Sabadell) i formada per representants de les entitats 
esportives sabadellenques més rellevants. Entre ells, Andreu Llovera (Club Natació 
Sabadell), qui en el transcurs d'aquesta etapa de la Comissió, va acceptar el càrrec de 
presidir la JAS (1980) i quedar dissolta la Comissió Gestora Accidental. Llovera (exatleta de 
la JAS als anys 50) va presidir l'entitat fins a 1984, etapa en la qual es va tornar la 
normalitat fins al punt que la JAS tornés a ser un club punter de l'atletisme català. 

La trajectòria professional de Peñarroya ha estat brillant, destacada i reconeguda. 
Paral·lelament, en la vessant esportiva es va tornar a engrescar anys més tard en un 
projecte llaminer pel prestigi del club al qual es comprometia, oferint la seva experiència 
formant part d'una de les vicepresidències del Club Natació Sabadell en l'època de la Junta 
Directiva formada per Carles Ruiz (2003-2011). 

En l ́any, 2007 el “Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 
España”, li va concedir la Medalla d’Or de la “Orden de las Cámaras”. Això, com a 
reconeixement a la seva tasca com a President de la Cambra de Comerç de Sabadell en el 
període 1998-2006, on va ajudar a modernitzar-la i fer-la mes eficient.  

Posteriorment, Antoni Peñarroya, va ocupar, entre altres càrrecs, la presidència de la 
Fundació ASCAMM (un centre tecnològic multisectorial de recerca industrial) i de la 
“Asociación de Fabricantes de la Indústria Fotográfica de España” (AFIF). 



En 2015, Antoni Peñarroya rep la “Medalla al Treball President Macià”, atorgada per la 
Generalitat de Catalunya per la seva important contribució a l’impuls de l’economia 
catalana. 

Descansi en Pau. 

 

Ricard Rof 

 

     Antoni Peñarroya en la seva etapa com a President de la Cambra de Comerç (Foto DS) 



Cambrils Septiembre 2019

MEMORIA  DE COMPETICIONES

ORGANIZADA POR LA JAS 

TEMPORADA 2021 (1)

PISTA JOSEP MOLINS (SABADELL)



Cambrils Septiembre 2019

COMPETICIONES Atletas 

1ª   19-12-2020  Control Hivern RFEA 1º 59

2ª   27-12-2020  Control Hivern RFEA 2º 157

3ª  23-01-2021  Control S16 RFEA 211

4ª  07-02-2021 Ctº Cat Llanç. Master RFEA 105

5ª 13-02-2021 Ctº Cat Llançaments S18 - 16 hivern 69

6ª 13-02-2021  Control P.C.  S 16 - MASTER 360

7ª 14-02-2021  CTº Cat. Llançaments S 20 i Absoluto 68

8ª 27-03-2021  Control P. A. Libre 1.238

9ª  27-03-2021 Trofeu Centenari  Relleus Promoció 548

10ª  17-04-2021  Liga Cat. Clubs 2ª Jornada 332



Cambrils Septiembre 2019

COMPETICIONES Atletas 

11ª   24-04-2021  Control S 16, S 18, S 20 441

12ª   24-04-2021  Control S 10, S 12, S 14 721

13ª  08-05-2021  Control Intern S 20, S 18, S 16 538

14ª  08-05-2021 Control Intern S 14, S 12, S 10 S 8 846

15ª 22-05-2021 Ctº España. Milla y 10.000 m. Master 261

16ª 23-05-2021  Ctº España.  Pruebas Combinadas y 
Pentatlon de Lanzamientos Master. 89

17ª 14-02-2021  CTº Cat. Llançaments S 20 i Absoluto 250

18ª 27-03-2021  Control P. A. Libre 241

Total de Atletas 6.534



 

 

Coordinador   Ricard Rof 

Consell de redacció  Ricard Rof - Francesc Carrión 

Col·laboradors Jordi Andrés – Victor Llevot – Jaume Ferret. 

 

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

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

 

La JAS també està present a la Viquipèdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  
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