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COMENÇA UNA NOVA TEMPORADA  

 
 

 
 

 
 
 

Ha començat una nova temporada per a 
l’Escola d’Atletisme  del Club. 
Nens i nenes entre els 5 i els 16 anys, 
s’apleguen a la Pista Municipal de Sant 
Celoni els dimarts i dijous per realitzar les 
activitats programades per l’equip tècnic 
de monitores i monitors. 

 
 

PROPERES ACTIVITATS 
 

 Dissabte 1 d’octubre 
 

XXXI GRAN PREMI DE MARXA  
 

 

 
La competició de marxa serà el Campionat 
Social 2016 i es celebrarà a la distància 
dels 5.000 metres a la pista de Sant 
Celoni. 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.  
 
 

VI CURSA DEL REMEI – 10 KM.  
 

Dissabte 15 d’octubre 
 

 
 
 
A partir de les 10.00 hores al Parc Pau 
Casals de Santa Maria de Palautordera. 
La sisena edició de la Cursa del Remei 
que es realitza donant 10 voltes en el 
circuit tradicional del Passeig del Remei i 
el Parc Pau Casals. 
Hi haurà proves per a les categories 
menors de promoció. 
Els atletes del Club tindran la primera 
oportunitat per competir després de les 
vacances de l’estiu i tot just quan acaba 
d’iniciar-se l’activitat de la nova 
temporada. 



 
 

RESULTATS  
 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA  
 
El passat 18 de setembre a la pista de 
Palafrugell es va disputar el Campionat de 
Catalunya de Pentatló de llança,emt6s per 
a veterans- 
Marçal Cruz va disputar les cinc proves 
(Pes, Disc, Javelina, Martell i Martell 
Pesat) assolint un molt bon resultat: 
Pes.- 
Disc.- 
Javelina.- 
Martell.- 
Martell Pesat.- 
 
 

EL XANDALL DEL CLUB  
 
 
 

 
 
 

Aquesta nova temporada 2016 - 17 tots 
els atletes podran lluir el xandall oficial del 
Club. 
En les properes setmanes es realitzarà la 
foto oficial de la nova temporada.   
 
 
 

 
 

 
 

RENOVACIÓ DE LLICENCIES  
 
Aquests mes d’octubre es destina al 
període per la tramitació de totes les 
llicències del Club. 
Renovacions i altes en totes les categories 
seran tramitades per tal de poder 
participar en les diferents competicions i 
campionats.  
Recordeu que per poder efectuar aquest 
tràmit cal aportar els documents que us 
sol·licitem. 
 

LA MOTXILLA  
 
 

 
 
 
Aquest mes d’octubre ens preparem per la 
nova temporada i estem d’estrena. A més 
del necessari xandall, tindrem una pràctica 
motxilla. 
 

 

 


