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Ja tenim el Butlletí Athle-News número 60. Aquestes 60 edicions van, sense
interrupció, des del mes de Maig de 2011 fins el Maig de 2016.
5 ANYS = 60 MESOS
Portem seixanta edicions del Butlletí informant als socis i amics de les activitats
del Club i dels resultats dels atletes verd-i.blancs.
Els nostres canals de comunicació van des del portal d’internet amb la pàgina
web pròpia i el Butlletí, des del primer moment de crear-se el Club, fins a les
darreres incorporacions tecnològiques en les xarxes sociaols, com el
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp i aviat incorporarem
Periscope. Entenem que la informació i comunicació, avui dia, es de gran
importància per la cohesió del grup.
CINQUÉ ANIVERSARI DEL CLUB

Tots els qui formem el Club, atletes, entrenadors, monitors, àrbitres,
col·laboradors, socis, directius, pares i mares, ens felicitem a l’arribar al cinquè
Aniversari. El 24 DE MAIG DE 2011, es va crear el Club Atletisme Baix
Montseny, estenent-se l’acta de fundació i aprovant-se els primers estatuts de
l’Entitat. FELICITATS A TOTES I A TOTS !

CAMPIONA DE CATALUNYA

MEMORIAL JOSEP NOVELL

A la categoria de Veteranes W-45, Mari
Carmen Molina li van lliurar la medalla
d’Or al resultar vencedora a la seva
categoria i proclamar-se Campiona de
Catalunya de Montanya. El Campionat es
va celebrar a Montcada i Reixach el
passat 24 d’abril.

El proper dissabte 14 de maig, el Club
organitza aquest Memorial amb les proves
de la Milla i els 3.000 metres marxa tant
per a la categoria femenina com
masculina.
ELS RÈCORDS D’AQUEST MES
Aquest darrer mes d’abril s’han superat 5
Rècords Socials, son aquest:
•

2.000 m. marxa Aleví Masculí
Marc Pérez

•

Llargada Aleví Femení
Alícia Salas

•

Disc Aleví Masculí

MARXA ATLÈTICA A SABADELL
Alex Lupiáñez
Un magnífic doblet a la categoria femenina
amb Anna Galin i Martina Siskova que
van ser la primera i la segona a la pista de
Sabadell on es va celebrar una competició
de marxa a la distància dels 5.000 metres
en homenatge a l’atleta Josep Orriols.
En homes el nostre Club va estar
representat per Adrià Galin (tercer) i
Albert Galin (setè).
Va resultar una competició molt amistosa i
entranyable on es van reunir vells amics
de la marxa.

•

2.000 m. marxa Aleví Femení
Paula Blanco

•

Disc Infantil Femení
Àngela Edo

FELICITATS !!!

