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RESSÒ DEL CROS 
 
La VI edició del Cros del Baix Montseny  
ha tingut una gran ressonància. 
A més d’estar en la capçalera de les 
noticies de la web de la FCA durant les 
setmanes prèvia i posterior a la 
competició, el diari esportiu Mundo 
Deportivo  ha dedicat la seva atenció en 
les pàgines de l’edició del 30 de 
desembre.. 
Les competicions que organitza el Club al 
llarg de l’any, cada vegada desperten més 
interès pels participants i pels mitjans de 
comunicació que en donen difusió. 
La foto es un testimoni que el nostre atleta 
veterà Laureano  va lluitar entre els millors 
i va encapçalaer la cursa en la primera 
part de la competició. 
 

 
, 
 
 
 
 

 

Resultats  
 

PISTA COBERT A SABADELL  
 En el Trofeu Promoció de la FCA l’Alícia  
va realitzar una bona actuació en el salt 
d’alçada a la categoria infantil, superant el 
llistó en 1,30 metres. 
 

PISTA COBERT A FRANÇA  
Els nostres atletes Adrià i Albert  han 
participat en els Championnats d’Occitanie 
en pista coberta celebrats el passat 15 de 
gener a la prova dels 5.000 metres marxa 
amb el resultat d’un nou rècord del Club 
per l’Adrià .  
 

CROS DE LES FRANQUESES  
El dissabte 14 de gener els atletes de 
l’Escola d’Atletisme van participar en el 
cros comarcal de Les Franqueses assolint 
uns resultats molt bons. Jan, Inés i 
Queralt  van ser les més valentes que van 
desafiar el fred i la gelada. 
 

CROS DE SANT CELONI  
Novament una representació d’atletes del 
Club ha participat en el cros que 
organitzen els amics del CA Sant Celoni. 
Jordi, Laureano i Adrian  han obtingut 
uns bons resultats. 
La competició es va realitzar en el circuit 
pels voltants de la pista municipal 
d’atletisme. 
 
 
 . 



MITJA MARATÓ DE CROS A 
POLÒNIA  

L’atleta especialista en les curses de fons, 
Adrian,  ha estat entre els millors atletes 
polonesos participant en la mitja marató de 
cros nocturna del passat 14 de gener, 
classificants-se el cinquè de la general i el 
primer a la seva categoria. 
 

 
 
 

MARXA ATLÈTICA A 
BARCELONA  

L’entusiasta atleta del Club, Antonio , ha 
demostrat una vegada més la seva bona 
tècnica i estil perfecte, participant en el 
Trofeu de marxa disputat a Barcelona el 
15 de gener. 
 

CUSA DE SANT ANTONI  
La tradicional cursa del Barri de Sant 
Antoni a Barcelona ha estat un nou repte 
per la Carme , la nostra atleta veterana 
que cada dia està més en forma.  La 
competició es va disputar el 22 de gener a 
la distancia dels 10 Km. i transcorre pels 
carrers del barri barceloní. 

CALENDARI DE 
COMPETICIONS 

 
Aprovat per la passada Assemblea 
General Ordinària de Socis, s’ha establert 
el calendari de les competicions que 
organitzarà el Club durant aquest any 
2017. 
 

• 11 Febrer 
VI Control d’hivern 

• 11 Març  
VI Control de Primavera 

 
• 25 Març 

I Control de Llançaments 
 

• 8 Abril 
V Control Baix Montseny 

 
• 22 Abril   

II Memorial Josep Novell 
 

• 3 Juny 
V Meeting Veterans 

 
• 1 Juliol   

IV Criterium Veterans 
 

• 8 Octubre 
XXXII Marxa Atlètica 

 
• 14 Octubre 

VII Cursa del Remei 
 

• 23 Desembre 
VII Cros del Baix Montseny 

 
 
 

RECORDS DEL CLUB 
 
Aquest mes de Gener s’ha millorat el 
Rècord Social Absolut en Pista Coberta 
següent: 
 
5.000 m. marxa 24.45.11 Adrià Galin   
 



Agenda 
 

(Organitzacions del Club)  
 
La passada Assemblea General Ordinària de Socis va aprovar el calendari de competicions 
que organitzarà el Club aquest any 2017. Aquest son els cartells de les sis primeres. 
 

          
 

11 de Febrer    11 de Març  25 de Març 
 
 

        
 
 

8 d’Abril     22 d’Abril   3 de Juny 
 


