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INICI DE L’ANY AMB EL CROS  
 

 
 

Els atletes del Club han començat el 2012 
participant en les proves de cros 
celebrades a Les Franqueses i a Banyoles 
els dies 14 i 15 de gener mentre que, el 22 
van participar en el Cros Local de Sant 
Celoni. 

PAULA SOLER, GUANYA EL CROS DE 
SANT CELONI  

Bons resultats dels nostres atletes. Paula 
Soler , primera, Iván Soler , segon, Adrià 
Gabarrón, Misaki Muñoz i  Aleix Serra,  
tercers i Came Freire  quarta, és el resum 
dels resultats. 

 

ASSEMBLEA DE SOCIS  

El passat 20 de gener, a la Sala d'Actes 
de la Masia de Can Balmes a Santa Maria 
de Palautordera, es va realitzar 
l'Assemblea Anual Ordinària de Socis amb 
importants temes que van ser tractats i 
aprovats, com la liquidació dels comptes 
del 2011, els pressupostos per al 2012 i el 
programa d'activitats que organitzarà el 
nostre Club. 

 

 

L'ANUARI 2011  

Coincidint amb la finalització i principi 
d'any, el Club ha editat L'ANUARI amb el 
resum de les activitats esportives i socials 
desenvolupades. Aquest Butlletí va ser 
distribuït entre els associats en el decurs 
de l'Assemblea i la Festa Sopar celebrada 
aquest mes de gener.  

 

 

La primera edció de L’ANUARI, una 
publcaió del Club Atletisme Baix Montseny 
i es distribueix entre els asociats i amis  de 
la nostra Entitat. 

 

 



 

I FESTA DEL CLUB  

El mateix dia 20 de gener, després de 
l'Assemblea, alguns socis, amics, 
simpatitzants i col·laboradors es van reunir 
al Restaurant La Vall del Montseny per 
celebrar la I FESTA DEL CLUB . 

Aquesta Festa Sopar, on es van aplegar 
unes 40 persones, va servir per premiar 
als principals atletes que han començat, 
aquesta temporada i ue pertanyen al nou 
projecte que es diu: CLUB ATLETISME 
BAIX MONTSENY.  

 

VIATGE A ANDORRA  

El Club està preparant un viatge a Andorra 
per participar al 31è. Cros Internacional de 
Les Valls.  

La sortida es realitarà el dissabte 17 de 
març al matí i la tornada el diumenge 18 a 
la tarda. Per a més informació, dirigir-vos 
els interessats al Sr. Ibán Soler, 
Vicepresident del Club, que coordina tots 
els detalls d'aquest desplaçament. 

 

TRIATLÓ I FITWALKING  

En el decurs de la darrera Assemblea de 
Socis es van prendre importants acords 
com el de crear dues noves seccions 
esportives en el si del nostre Club.  

A partir d’ara, la nostra Entitat dedicarà 
una atenció a dues noves 
modalitats: Triatló i Fitwalking.  

  

 

 

CONTROL D'ATLETISME ESCOLAR  

Aquest proper mes de febrer, el nostre 
Club organitza el I CONTROL D'HIVERN 
D'ATLETISME ESCOLAR.   

Les proves atlètiques es desenvoluparan a 
l'Estadi Municipal d'Atletisme amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Sant 
Celoni i el Control Tècnic del Comitè de 
Jutges de la Federació Catalana 
d'Atletisme, per tant, els registres seran 
vàlids a efectes de rànquing i mínimes per 
als campionats oficials. Tots els 
participants hauran de tenir la llicència 
federativa o escolar per a la temporada en 
curs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. A. BAIX MONTSENY  
 

UN CLUB JOVE,  
AMB UNA GESTIÓ  

TRANSPARENT, DEMOCRÀTICA I 
PARTICIPATIVA 

 

 


