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V CURSA DEL REMEI 

 

 
 

El passat 17 d’octubre el Club va 
organitzar la cinquena edició de la Cursa 
del Remei. A les 10.00 hores es va domar 
la sortida als atletes que van competir en 
els 10 Km.  Tot seguit es van anar 
desenvolupant les curses per als atletes 
més joves. 

ELS ATLETES DEL CLUB  

Molt bona va ser l’actuació dels atletes del 
Club que, iniciats en l’Escola d’Atletisme, i 
d’altres clubs.  

Cal destacar els següents resuultats.. 

Marc Pérez   va ser el guanyador a la 
categoria dels Alevins. 

Lara Yang Ramo s va finalitzar la tercera. 
 Clara Guervilla i Emma Arredondo  van 
acabar en la cinquena i sisena posició de 
les Benjamines femenines. 

A la categoria de Prebenjamins, Lucas 
Aso  va ser  qui es va proclamar vencedor. 

 

 

Els més petits, els de la categoria Minis, 
Nil Pérez , primer i Francina Aso,  segona, 
van cloure l’excel·lent actuació dels atletes 
del Baix Montseny.  

Felicitem a tots per fer-ho tant bé !!! 
 

ESCOLA D’ATLETISME  
 
Han començat amb normalitat les activitats 
de l’Escola d’Atletisme per aquesta 
Temporada 2015-16. 

 
 
Les activitats es desenvolupen a la Pista 
Municipal d’Atletisme de Sant Celoni els 
dimarts i dijous de 2/4 de 6 a las 7 de la 
tarda. 
 
Els monitors d’enguany son Anna 1, Anna 
2 i l’Albert.   
 
Per aquells que encara no ho han fet, els 
hi recordem la necessitat de portar la 
butlleta d’inscripció signada i 
acompanyada dels documents sol·licitats. 
 
 



NOVA TEMPORADA  
 
 
Aquest 1er. de novembre comença una 
nova temporada atlètica de competicions. 
 
Enguany, serà la cinquena temporada en 
que els atletes verd-i-blancs es veuran per 
les competicions. 
 
El nostre Club és jove i anem fent camí. 
 

L’EQUIP DE MARXA 2015-16  
 
 Una fusió entre les velles glòries (atletes 
internacionals) com han estat Rafael 
Cobos, Antonio Amigo i Albert Galin 
amb els joves Andreu Alvarruiz, Anna 
Gabarrón i Anna Galin. 
 
 

 
 
 
COMENÇA LA TEMPORADA DE CROS  

 
Aquest mes de novembre s’inicia la 
temporada de cros. Els atletes de l’Escola 
d’Atletisme  rebran, els propers dies, el 
calendari i programació que l’equip de 
monitors establiran en funció de les 
característiques del circuit i les condicions 
físiques dels atletes. 
 

PROPERES ACTIVITATS 
 
1/11 Cros de Santa Coloma de Farners 
7/11 Cros de Parets del Vallès 
8/11 Cros de Sant Hilari de Sacalm 
29/11 Cros d’Olot  
28/11 Cros de Montornès 

CARME MOLINA AL CLUB  
 
L’actual Campiona de Catalunya de 
Veteranes en la prova de 3.000 metres 
llisos ha decidit entrar a formar part del 
nostre equip.  
 
La Mari Carmen  afronta aquesta nova 
temporada amb la samarreta verd-i-blanca 
del Baix Montseny. 
 
La nostra més cordial benvinguda a la 
campiona !!! 
 

 
 

SAMARRETA OFICIAL DEL CLUB 
 
Per als propers dies està previst realitzar 
el lliurament de la samarreta oficial de 
competició als atletes de l’Escola 
d’Atletisme. 
 
Aquesta samarreta serà imprescindible 
portar-la en cada competició. 
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V Aniversari  

 
 


