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FUNDACIÓ DEL CLUB  
 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY 
neix com a 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, no 
troben altre alternativa que la de constituir 
una nova entitat esportiva. 
 

 
 
REALITAT GEOGRÀFICA, HISTÒRICA I 

POLÍTICA 
 
El Baix Montseny és una subcomarca 
natural situada entre el Vallès Oriental i la 
Selva. El cap de la subcomarca és Sant 
Celoni. 
 

 
L’any 2000, la comissió sobre el model 
d’organització territorial, formada entre 
altres per Miquel Roca i Junyent i Jesús 
Burgeño, assenyalava la possibilitat 
d’estudiar la creació d’una comarca a 
l’entorn de Sant Celoni. 
 
 
UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY  

 
UN CLUB QUE ES REGEIX PER 

PRINCIPIS DEMOCRÀTICS I 
REPRESENTATIUS 

 
UN CLUB ON LA SOBIRANIA 

PLENA RESIDEIX EN  
L’ASSEMBLEA GENERAL DE 

SOCIS 
 

UN CLUB JOVE FORMAT PER 
PERSONES JOVES I AMB 

EXPERIÈNCIA 
 
 

 
Històricament, el Baix Montseny formava 
part de la diòcesi de Girona i del partit 
judicial d’Arenys de Mar. El 1937 el 
municipi de Sant Celoni va adoptar el nom 
oficial de Baix Montseny, anul·lat en 
finalitzar la guerra. 
El Baix Montseny engloba catorze 
poblacions del Vallès Oriental i sis de la 
Selva. Els alcaldes d’aquests municipis 
han fet un manifest en defensa de la 
creació de la comarca del Baix Montseny i  
coordinen estratègies i realitzen pressions 
polítiques per aconseguir-ho. 
Al segle XXI, Sant Celoni continua essent i 
amb més força que mai, un referent 
econòmic, comercial, sanitari, industrial, 
cultural i esportiu per diverses poblacions 
de l’entorn. 



REALITAT ATLÈTICA  
 
Les instal·lacions atlètiques de Sant Celoni 
son un referent per tots aquells que 
gaudeixen de la pràctica de l’atletisme, 
tant a la vessant competitiva com lúdica i 
de manteniment. Actualment es compta 
amb practicants de les poblacions 
d’Arbúcies, Breda, Campins, Fogars de 
Monclús, Gualba, Hostalric, Llinars, Riells 
Viabrea, Sant Esteve Palautordera. Santa 
Maria Palautordera i Vilalba Sasserra, els 
quals federats o no, practiquen 
regularment l’atletisme, 
Per aquest motiu i per recuperar el nivell 
atlètic que en altres temps disposava Sant 
Celoni, un grup d’afeccionats s’uneixen 
per retornar a Sant Celoni l’ambient, la 
tradició i les competicions a la comarca del 
Baix Montseny. 
 

LA SITUACIÓ ACTUAL  
 
L’atletisme a Sant Celoni no és, ni de bon 
tros, l’atletisme que es va  crear l’any 
1975, ni tampoc el dels anys 80, ni el dels 
anys 90. És per això que es fa necessari la 
elaboració i creació d’un nou projecte amb 
noves il·lusions, gent jove i gent amb 
experiència. 
A Sant Celoni on sempre han vingut 
practicants de les poblacions properes, no 
hi ha altre possibilitat per recuperar 
l’atletisme que el de posar en marxa un 
nou projecte, essent en aquest punt que 
es crea la UNIÓ ATLÈTICA BAIX 
MONTSENY.  

 
EL PROJECTE DE FUTUR 

 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY de 
Sant Celoni és l’entitat a la qual es podran 
aplegar els afeccionats a l’atletisme per 
practicar i promocionar aquest esport entre 
els joves escolars i els més grans que així 
ho desitgin. 
La UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY es  
regirà per principis  democràtics i  
representatius, i  la sobirania plena residirà 
en l'Assemblea General. 
L'Entitat es regirà 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 regirà, 
també, pels seus Estatuts i pels 
reglaments de desplegament aprovats per 
l'Assemblea General 
 

JULIOL ATLÈTIC 2011  
Durant aquest mes estan desenvolupant-
se les activitats d’estiu de promoció i 
divulgació de l’atletisme.  
MILLORS MARQUES DELS CONTROLS 
60 m. tanques  
13.06 Paula Soler  01 Alev. Fem.  
13.66 Victor Coris  01 Alev. Masc. 
14.06 Miquel Lechuga 00 Alev. Masc. 
1.000 m. llisos  
3.43 Victor Coris  01 Alev. Masc. 
4.34 Pol Burjardt  01 Alev. Masc. 
4.45 Gerard Granje 03 Benj. Masc. 
Llançament de Pes  
4,88 Adrià Lázaro  02 Benj. Masc. 
 

 
COL·LABORADORS  

 
Amb l’objectiu de cercar el suport 
necessari per la UNIÓ ATLÈTICA BAIX 
MONTSEY, s’estableix la col·laboració de 
comerços, empreses, indústries i tallers 
amb una aportació econòmica. A canvi 
s’oferirà  la inserció del logo en la web del 
Club amb un enllaç amb la seva web. 
 

 
INSCRIPCIÓ AL CONSELL ESPORTIU  

DEL VALLÈS ORIENTAL  
 

 
 
El 21 de juny, la UNIÓ ATLÈTICA BAIX 
MONTSENY s’ha registrat en el Consell 
Esportiu del Vallès Oriental i ha presentat 
la sol·licitud per organitzar el Cros del Baix 
Montseny que es realitzarà el proper mes 
de desembre. 
El passat 28 de juny, membres del Club 
van assistir a l’Assemblea Anual de 
l’esport comarcal que es va celebrar a la 
població de Mollet.  


