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 MESOS DE LA 6MPLEIXEN ES CO
DEL CLUBÓ CREACI 

Aquest mes de Novembre es compliran 6 
mesos de la fundació del Club. En aquest 
moments, mig any després, encara estem 
en el període de creació, centrant-se el 
nostre treball en anar cobrint objectius que 
permetin el ple desenvolupament de la 
nostra Entitat. 

Els diferents tràmits pel reconeixement del 
Club en les diferents Administracions, les 
organitzacions esportives programades, 
els entrenaments amb els joves atletes, la 
participació en les primeres proves de 
cros, la nostra pàgina web i el Fòrum de 
l’Atletisme del Baix Montseny, son algunes 
de les característiques amb que es 
fonamenta l'inici del Club Atletisme Baix 
Montseny.  

Estem llaurant el futur.  

 
EQUIPACIÓ ESPORTIVA 

 
La Junta Directiva ha determinat el color 
verd en l’equipació esportiva que lluiran 
els atletes en les competicions. 

 

 

E CROSTEMPORADA DINICI DE LA  

 

 

 
Els atletes del Club han començat a 
participar en les proves de cros en motiu 
de la celebració del primer cros de la 
temporada desenvolupat a la població 
gironina d’Olot. Paula Soler  destaca entre 
les Alevins Femenines.  
 

JOAN JOSEP ARTERO  
 
L’atleta veterà del Club Joan Josep 
Artero , ha establert el Récord Social a la 
prova de la Mitja Marató de l’Anoia, que es 
va celebrar a Igualada aquest 6 de 
novembre. 
 
El temps realitzat per Artero es de 1h28.27 
en un circuit que, justament es destaca pel 
seu dur recorregut amb un plus de 
dificultat. 
 
Més informaciço a: 
 
http://www.atletismebaixmontseny.cat 
 
 



 
I CROS DEL BAIX MONTSENY  

 

 

El nostre Club està preparant 
l'organització del Cros del Baix Montseny 
en la seva primera edició per al proper 
dissabte 3 de desembre en el circuit pels 
voltants de la pista municipal d'atletisme. 

Els horaris i distàncies de les proves seran 
els  següents: 

 
9:30h Cadet Femení         3.400 m 
9:50h Cadet Masculí    4.400 m 
10:15h Infantil Femení 2.400 m 
10:30h Infantil Masculí        3.400 m 
10:45h Aleví femení            1.400 m 
10:55h Aleví Masculí           1.400 m 
11:05h Benjamí Femení      1.000 m 
11:15h Benjamí Masculí        1.000 m 
11:25h Prebenjamí Fem  600 m 
11:35h Prebenjamí Masc 600 m 
11:45h Minis Masc i Fem 250 m 
11:50h Jv.+Jr+Vet.Fem.  4.400 m 
12:10h Jv.+Jr+Vet.Masc  6.400 m 
12:40h Prom.+Sén.Fem. 6.400 m 
13:10h Prom.+Sén.Mas. 8.400 m 

Més informació a: 
http://www.atletismebaixmontseny.cat 

IVAN SOLER MEDALLISTA A PARETS  

 
Un dels atletes més joves del Club, Ivan 
Soler , es va classificar en segona posició 
al Cros Comarcal de Parets del Vallès. 
 
Més informació a: 
http://www.atletismebaixmontseny.cat 
 

 
 

EL FÒRUM DE L’ATLETISME BAIX 
MONTSENY 

 

 

Ja tenim activat el Fòrum de l'atletisme 
Baix Montseny. Tant sols tens que 
registrar-te per fer-ne ús. Aquest és un 
espai per al debat, la confrontació d'idees, 
realitzar propostes i per tot allò que es 
vulgui exposar.  

El trobaràs aqui : 
http://forum.atletismebaixmontseny.cat/index.p
hp 

SORTEIG PER NADAL  
 

 
 

Encara resten alguns talonaris per la rifa 
del pernil de Nadal. Afanyeu-vos si voleu 
tenir la sort de tenir el número premiat a 
les vostres mans i que us toqui. Aquesta 
és una manera de jugar i, al mateix temps, 
ajudar a obtenir ingressos econòmics pel 
Club. 

El sorteig es realitzarà en combinació amb 
les tres darreres xifres del sorteig de la 
grossa de Nadal .  

 
CLUB ATLETISME   
BAIX MONTSENY 

 
UN CLUB JOVE, DEMOCRÀTIC I 

PARTICIPATIU 
 


