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XXXII MARCA ATLÈTICA 

Campionat Social 
 

 
 
El  proper dissabte 7 d’octubre  celebrem 
una nova edició de la marxa atlètica. 
A la Pista Municipal d’Atletisme a partir de 
les 10.00 hores del matí, els atletes 
competiran sobre la distància dels 5.000 
metres en pista. 
 

PRESENTACIÓ DE L’EQUIP 
 
Aquesta nova temporada 2017-18, seran 7 
els atletes que formaran l’equip de marxa. 
Als ja 4 atletes existents s’incorporaran 3 
provinents d’altres clubs que han optat per 
unir-se al nostre conjunt i portar la 
samarreta verd-i-blabca del Baix 
Montseny- 
Una jornada de marxa atlètica a la pista 
d’atletisme de Sant Celoni, escenari de 
grans competicions de la especialitat que 
ha donat més èxits i bons resultats a nivell 
d’organitzacions i d’atletes locals. 
   

 

CURSA DEL REMEI 
 

 
 

Per al proper dissabte 14 d’octubre  
organitzem la VII Cursa dels 10 Km. del 
Remei. 
 

 
 
Podeu seguir tota la informació de la 
Cursa  en el Facebook   
 

INSCRIPCIONS 
 
Obert el període de les inscripcions, ja son 
diversos els atletes que estan a punt per 
disputar la Cursa  i emportar-se el Trofeu 
de la Diputació de Barcelona.que acredita 
com a guanyador i guanyadora.   
 



LA MASCOTA DEL CLUB  
 
Aquest mes d’octubre donarem la 
benvinguda a Monty,  la nostra mascota 
que ens animarà i ens acompanyarà en 
les nostres competicions.   
 
 

RESULTATS  
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
PENTATLÓ DE LLANÇAKENTS  

 
El passat diumenge 17 de setembre a 
Palafrugell, l’atleta del Club, Marçal Cruz ,  
va realitzar la competició assolint la 
segona plaça i medalla de plata a la 
categoria de veterans M-40 en els 
Campionats de Catalunya de Pentatló de 
llançaments. 
 

CURSA DE LA DONA A GIRONA 
 
El diumenge 24 de setembre, l’Àngels 
Casado  i l’Erola Sala , van participar en la 
Cursa de la Dona que va transcórrer pels 
carrers de la ciutat de Girona. 
 

TROFEU PROMOCIÓ 
A la ciutat de Castellar del Vallès el 30 de 
setembre. L’Alícia Salas ha participar en 
el concurs del salt d’Altura categoria 
infantil, realitzant una bona actuació amb 
un salt de 1,35 m.  

 
 

ESCOLA D’ATLETISME  
 
Per a nens i nenes de 5 a 14 anys a la 
Pista Municipal d¡Atletisme de Sant Celoni 
tots els dimarts i dijous de 5.30 a 7.00 
hores de la tarda. 
 
 

INICI DE L’ESCOLA D’ATLETISME  
 
S’han iniciat les activitats de l’Escola 
d’Atletisme a la Pista de Sant Celoni. 
Aquesta temporada comptem amb la 
col·laboració de l’entrenador Alex 
Arellano  que se’n fa càrrec del grup de 
grans. 
 

L’Alex , a més, es un bon atleta en les 
distàncies del mig fons i el fons.  
 

EL CROS 
 
Com cada temporada, durant el mes de 
novembre, iniciarem les activitats del cros. 
L’equip de monitors de l’Escola 
d’Atletisme  establirà el calendari més 
adeqüar de les competicions en que es 
participarà.. 
 
 

Nova temporada 
 
Es recorda a totes i a tots els atletes que 
durant aquest mes d’octubre  s’han de 
renovar les llicències federatives. 
La tramitació s’ha de fer en el termini 
establert per la Federació i totes aquelles i 
aquells atletes que vulguin renovar hauran 
d’indicar-ho als membres de la Junta 
Directiva. 

 
EL CLUB A LES XARXES 

 

       


