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AL SETEMBRE COMENÇA L’ESCOLA 
D’ATLETRISME  

 

 
 
Amb l’inici del curs escolar, es començen 
les activitats de l’Escola d’Atletisme de 
la UABM .  Aquestes activitats es 
realitzaran a les següents instal·lacions 
esportives: 
 
Sant Celoni   
Pistes d’Atletisme 
Els dimarts i dijous de 6 a 7 de la tarda. 
Entrenador: Adrià Gabarrón 
 
Santa Maria Palautordera  
Zona Esportiva Can Balmes 
Els dilluns i dimecres 
Entrenador: Joan Granje 
 
Sant Esteve Palautordera  
Zona Esportiva CEIP Balmanya 
Els dies a concretar 
Entrenador: Per determinar 
 
Campins  
Zona Esportiva CEIP l’Alzinar 
Els dies a concretar 
Entrenador: Per determinar 
 
Per a més informació podeu consultar el 
tauló d’anuncis de les Pistes d’Atletisme 

 
 

Què és la  
UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY ?   

 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY és 
una entitat privada sense finalitat de lucre, 
formada per persones físiques, amb 
personalitat jurídica pròpia i capacitat 
d'obrar, que té com a objectiu el foment, el 
desenvolupament i la pràctica continuada 
de l'activitat física i esportiva, 
especialment l’atletisme. 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY 
neix com a conseqüència de les inquietuds 
atlètiques d’un grup de persones, pares, 
mares i atletes que cercant el ple 
desenvolupament de la seva afecció: 
l’atletisme. 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY es  
regeix per principis  democràtics i  
representatius, i  la sobirania plena 
resideix en l'Assemblea General. L'Entitat 
es regeix pel Text únic de la Llei de 
l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, per altres 
disposicions que la despleguin, pel Decret 
145/1991, de 17 de juny, pel Decret 
96/1995, de 24 de març, i pel Decret 
215/2008, de 4 de novembre. Es regeix, 
també, pels seus Estatuts i pels  
reglaments de desplegament aprovats per 
l'Assemblea General 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MOINTSENY, 
ubicada a Sant Celoni, sorgeix amb una 
clara vocació comarcal,  mancomunant la 
pràctica atlètica a les poblacions de: 
  

SANT CELONI, 
SANTA MARIA PALAUTORDERA,  
SANT ESTEVE PALAUTORDERA, 

CAMPINS i 
MOSQUEROLES. 

indrets on es centraran els  esforços en la 
promoció i divulgació de l’atletisme, 
especialment entre les edats escolars. 



 
 

REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI 

 

 
 
Primera trobada entre la UNIÓ ATLÈTICA 
BAIX MONTSENY i l’Ajuntament de Sant 
Celoni. En aquesta reunió celebrada el 
passat 5 de juliol a la Rectoria Vella, s’ha 
exposat a la Regidora d’Esports, la 
necessitat de revitalitzar l’atletisme, s’ha 
presentat el programa d’activitats que s’ha 
previst realitzar aquest primer any i s’ha 
establert un canal de comunicació i 
col·laboració que tindrà, amb les diferents 
organitzacions programades les seves 
màximes expresions. 
 

 
VOLS FORMAR PART DEL CLUB ?  

 
Si vols participar en els  

Campionats de Catalunya per 
equips  

 
 de les categories 

BENJAMI 
ALEVI 

INFANTIL 
CADET 

 
Si vols participar a la  
 

Lliga Catalana de Clubs  
 
En el retorn de l’atletisme celoní a la 
màxima competició catalana per equips. 
 
Si ets atleta veterà i vols participar formant 
part de l’equip per al 
 

Campionat Catalunya per clubs de 
Veterans  

Inscriu-te   
a la UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY i 
gaudiras de l’atletisme per equips. 
 

LA UABM COL·LABORA AMB LES 
AMPA’S  

 
Durant el Curs escolar 2011-12, la UNIÓ 
ATLÈTICA BAIX MONTSENY ofereix la 
possibilitat de realitzar l’activitat extra-
escolar “Iniciació a l’Atletisme”  a les 
següents escoles 
CEIP Pallerola Monitor Adrià 
IES Baix Montseny Monitor Adrià 
CEIP Fontmartina Monitora  Sònia 
CEIP Matagalls Monitor Joan 
CEIP Balmanya Monitor Joan 
CEIP l’Alzinar Monitor Adrià 
  

ELS SOCIS 
 
El 24 de maig es va constituir la UABM 
amb 9 socis fundadors. Tot i coincidint 
amb el període d’estiu, aquest mes d’agost 
ja som 19 els socis donats d’alta en el 
Club. Per als propers mesos es preveu un 
important increment de socis a l’iniciar-se 
les activitats. Els nous atletes que 
formaran part dels diferents equips i els 
pares dels alumnes de l’Escola d’Atletisme 
son convidats a associar-se. 
 

CURS PER ACCEDIR A JUTGE  
 

La UABM prepara un Curs per aquells 
atletes, pares i mares que vulguin fer-se 
àrbitres i col·laborar en les organitzacions 
atlètiques del Club, ampliant el petit grup 
actualnent exiastent. 
 

LA WEB DE L’ATLETISME BAIX 
MONTSENY 

 

 
 
La UABM ja disposa del seu espai a 
internet. A partir d’ara ja podeu visitar la 
web, la trobareu en la seguent adreça 
electrònica 

http:// www.atletismebaixmontseny.cat  


