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ESCOLA D’ATLETISME  
 

 
 

Aquest mes de setembre s’inicien les 
activitats de l’Escola d’Atletisme a les 
Pistes de Sant Celoni els dimarts i dijous 
de 6 a 7 de la tarda. 
Tanmateix el grup d’atletes de Santa Maria 
de Palaurtordera, realitzaran els seua  
entrenaments a la Zona Esportiva de Can 
Balmes. 
Pel que fa als atletes de Campins i de 
Sant Esteve resten pendents de la 
decissió dels AMPA’S per si desenvolupen 
les activitats en els nuclis establerts o en 
la seva pròpia escola al finalitzar l’horari 
escolar. 

 
EL CROS DEL BAIX MONTSENY  

 

 
 
Fa alguns anys que no s’organitza cap 
cros a Sant Celoni i molt més de caràcter 
regional i federat, 
Aquesta nova temporada, al proper mes 
de desembre, la UNIÓ ATLÈTICA BAIX 
MONTSENY organitzará un cros escolar i 
federat de caire regional on s’espera una 

alta participació dels atletes del Baix 
Montseny. 
Les obres actualment existents en el camp 
de futbol del costat, condicionaran en bona 
part la competició doncs, no es preveu la 
finalització abans del mes de desembre. 

 
TORNA EL GRAN PREMI DE MARXA  

 
El proper 2 d’octubre torna a Sant Celoni 
el Gran Premi de Marxa, essent enguany 
la XXVI èna. edició que es disputa.  
Amb aquesta organització, la UNIÓ 
ATLÈTICA BAIX MONTSENY inicia la 
recuperació de la tradició celonina en 
l’organització de grans esdeveniments 
atlètics. 

 
 
Malgrat les restriccions econòmiques i les 
limitacions pressupostàries que ens 
condicionen, s’està gestionant la possible  
participació d’atletes francesos. 
Aquest Gran Premi ha estat internacional 
en diverses ocasions: 
1977 ESP-FRA-SUI-BEL 
1983 ESP-NOR 
1995 Trobada Internacional 
La primera edició es va celebrar a l’any 
1973, mentre que la darrera, es va 
desenvolupar el 2008. 



CAMPIONAT ESCOLAR  
D’ATLETISME- PISTA  

 

 
 

La UABM ha presentat a l’Ajuntament de 
Sant Celoni el projecte del “Campionat  
Escolar d’Atletisme en Pista a l’Aire 
Lliure” en tres jornades a celebrar durant 
un dissabte dels mesos de Desembre, 
Gener i Febrer. 
Els objectius d’aquestes proves son: 
1.- Oferir la possibilitat als alumnes dels 
diferents centres escolars a participar en 
tres jornades atlètiques i 
2.- Obtenció de les marques minimes pels 
atletes del Club per participar en els 
propers Campionats de Catalunya en Pista 
Coberta. 
 

SORTEIG PER NADAL  
 

 
 
Amb la finalitat d’obtenir recursos per fer 
front a les activitats del Club, s’ha possat 
en marxa el sorteig d’un magnífic pernil de 
Terol que s’adjudicarà aquell que li 
coincideixi el número de la seva butlleta 
amb les tres darrers xifres del primer premi 
(la gossa) del Sorteig Extraordinari de 
Nadal que es celebra a Madrid el 22 de 
desembre. 
 
 
UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY  

 
UN CLUB AMB INQUIETUDS I 

TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ, 
ON ELS SOCIS SON ELS 

PROTAGONISTES 
 
 

PRIMER MEETING ATLÈTIC 
D’INTEGRACIÓ 

 
La UABM està preparant l’organització per 
a la propera primavera o estiu, una reunió 
d’atletisme amb la participació  d’atletes 
escolars, federats, en cadira de rodes, de 
l’Institut Guttman i de l’ONCE. 
Es tracta d’una jornada atlètica 
d’integració on l’esportivitat, l’esforç i la 
superació personal seran els màxims 
exponents.  
 

 
OBJECTIUS 

 
Promocionar l’atletisme escolar 

 
Recuperació de l’atletisme 

comarcal. 
 

Reinstaurar organitzacions 
històriques 

 
Participar novament a la Lliga 

Catalana de Clubs 
 

Formació de Tècnics 
 

Formació d’Àrbitres 
 
 

REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE  
STA. M. PALAUTORDERA  

 

 
 

El passat 3 d’agost, la UABM va mantenir 
una primera reunió amb el Regidor 
d’Esports de Santa Maria de Palautordera. 
Aquesta reunió va servir per presentar-nos 
i exposar el projecte de promoció de 
l’atletisme. La reunió va finalitzar amb el 
compromís de realitzar una activitat 
atlètica per a la propera Festa Major del 
mes d’Octubre. 


