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ESCOLA D’ATLETISME

CLOENDA ESCOLA ATLETISME
Les monitores de l’Escola d’Atletisme,
Anna Gabarrón i Anna Galin, estan
preparant la cloenda d’aquest Curs.
Tots els assistents d’enguany tindran un
record d’haver passat aquesta temporada
en el Club.
L’acte es celebrarà el dijous 18 de juny
coincidint amb el darrer entrenament i
culminarà amb la darrera competició que
tindrà lloc a la pista de Sant Celoni el
dissabte 20 de juny.
ANIVERSARI
El passat mes de maig vam complir els 4
anys d’edat del Club.

Aniol Feliu, destacat atleta de l’Escola
d’Atletisme que ha vingut participant en
les competicions d’aquest Curs 2014-15.
Tanmateix, els seus companys, assidus
participants en les diferents sessions
d’entrenament, Lucas Aso, Alba Egea,
Marta Egea, Queralt Pascual, Anna
Sendro, Narcís Feliu, Ansu Sinhgateh i
Leo Sinhgateh,
han demostrat un gran sentit esportiu i de
companyerisme dignes de ser ressaltats.
Aniol, amb el salt de llargada de 2,79 del
passat 2 de maig, va assolir el Rècord
Social i s’acosta a la barrera dels 3
metres. Tenint en compte que només te 8
anys, podem assegurar que, aquest atleta
te un gran futur. Felicitats !

Fundat el 24 de maig de 2011, el Club
Atletisme Baix Montseny està realitzant
un recorregut modest i humil però, alhora
emprenedor i dinàmic que va consolidantse pas a pas, sense pauses però sense
presses com un club jove amb la vitalitat i
entusiasme per l’atletisme.
Les organitzacions i tota l’activitat que està
desplegant obté la recompensa amb el
reconeixement que li donen els estaments
oficials com l’Ajuntament, el Consell
Esportiu i la Federació Catalana.
Tanmateix el Club vol agrair als seus
atletes, als pares, als socis i als amics en
general el suport i la col·laboració que
ofereixen, ja que amb les seves
aportacions fan més fàcil el camí.
Gràcies a tothom i ja tenim un any més
d’experiència.
FELICITATS A TOTS !.

MEETING DE VETERANS
RELLEUS MARCHA A LA AMERICANA
El Club anuncia per al proper mes de juny,
l’organització del Meeting de Veterans.

Gran festa de la marca amb els relleus a
la americana.
Aquest passat mes de maig i dins el
Meeting d’Integració organitzat pel nostre
Club s’ha disputat una prova singular i
molt antiga; 10.000 metres marxa per
relleus a la americana.
Diversos han estat els membres del Club
que van participar-hi en diferents equips,
Es van formar els següents conjunts:
Anna Gabarrón - Andreu Alvarruiz
Anna Galin - Antonio Amigo,
Adrià Galin - Albert Galin,
Carme Freire - Rafael Cobos.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
A finals de maig, l’atleta Antonio Amigo
va participar en els Campionats de
Catalunya dels 10.000 m. marxa en pista
per a Veterans, celebrat a Montornès del
Vallès.

ANIOL FELIU, RÈCORD SOCIAL
Aniol Feliu (Benjamí), el passat 2 de maig
a Sant Celoni, va millorar el Rècord de
Llargada amb 2,78 m. L’anterior rècord
estava en possessió d’Aleix Serra (Aleví)
que va saltar 2,65 m. el 25/02/12 a Mataró.

Una competició que servirà de test i per
assolir les marques mínimes per accedir al
Campionat Estatal de la Categoria.
Una nova oportunitat per veure a grans
atletes a la pista de Sant Celoni.
Aquesta competició del 20 de juny servirà
per posar el punt i final a la temporada de
l’Escola d’Atletisme, programant-se unes
proves per als atletes més joves que
tindran oportunitat d’admirar als grans
especialistes que vindran a visitar-nos per
competir.
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