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COMENÇA L’ESCOLA D’ATLETISME 2016-17  
 

 
El proper dimarts 27 de setembre  s’inicien les activitats de l’Escola d’Atletisme  
corresponent a la temporada 2016-17. 

• Horaris: de les 5.30 a les 7.00 hores de la tarda. 
• Lloc: Pista Municipal d’Atletisme de Sant Celoni. 
• Edats: Des dels 5 anys fins Als 16 anys- 
• Activitats: Curses de velocitat, de fons, marxa, salts, llançaments, cros... 
• Inscripcions: A partir del 12 de setembre. 
• Informació a la web del Club: http://atletisme-baixmontseny.cat/escola-

datletisme/  
• Butlleta d’inscripció: Des de la mateixa web del Club us la podeu 

descarregar. 

 
 
Per a les noves inscripcions cal portar foto còpia del CAT Salut, del DNI i la Butlleta 
emplenada i signada. 
Per als atletes dels anys anteriors cal portar únicament la butlleta emplenada i signada. 



XXXI GRAN PREMI DE MARXA  
 

Campionat Social 
 
La competició més antiga de la Comarca, 
el Gran Premi de Marxa , iniciat el 1973, 
per on han passat els millors atletes 
mundials del moment, on s’han celebrat 
importants Campionats de Catalunya i 
Trobades Internacionals, enguany i per 
segon any consecutiu. convertit en el 
Campionat Social.  En aquesta ocasió 
tindrà la seva trenta-una edició i es 
celebrarà el proper dissabte 1 d’octubre a 
la pista municipal de Sant Celoni. 
La distància tant pels homes com les 
dones serà els 5.000 metres en pista. 
 
 

  
 
Hi haurà també, la prova dels 3,000 
metres marxa per a les categories menors, 
especialment per als atletes de la nostra 
Escola d’Atletisme.  
 
 

INICI NOVA TEMPORADA  
 
Aquest mes de setembre el Club inicia els 
tràmits per la renovació de les llicències 
per a la temporada 2016 – 17. 
Tanmateix, es gestionaran les inscripcions 
per als atletes de l’Escola d’Atletisme i les 
noves incorporacions que reforçaran 
l’equip.  
 

PROPERES ORGANITZACIONS 
 
El Club finalitzarà l’any amb dues 
organitzacions atlètiques: 
 

• CURSA DELS 10 KM. DEL REMEI 
 

• CROS DEL BAIX MONTSENY 
 

 
La Cursa està prevista per al proper 
dissabte 15 d’octubre, essent la d’enguany 
la sisena edició. 
Pel que fa al Cros, la data prevista és per 
al mes de desembre i també serà la sisena 
edició.  
 
 
 

 


