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ANIVERSARI DE LA PISTA
D’ATLETISME
El 18 d’abril es compleixen 30 anys de la
inauguració de la Pista d’Atletisme.

ANIVERSARI DEL CLUB
El proper 24 de maig es celebrarà el
primer aniversari de la fundació del Club
Atletisme Baix Montseny.
A la pista d'atletisme de Sant Celoni, un
grup d'afeccionats, després de parlar-ne i
donar-li voltes, decideixen crear el Club.

Per celebrar el 30è. Aniversari de la pista
d'atletisme, el nostre Club organitza unes
proves atlètiques amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Sant Celoni, la Federació
Catalana d'Atletisme i el Consell Esportiu
del Vallès Oriental. Tots els participants
seran obsequiats i els atletes escolars,
com sempre, tindran la participació
gratuïta.

Van ser 9 els Socis Fundadors que el
van constituir:
Albert Galin
Iban Soler
Carme Freire

El control tècnic a càrrec del Comitè
Català de Jutges de la FCA.
Una oportunitat més per realitzar a casa
les marques minimes de participació en
els diferents Campionats de Catalunya.
Amb aquesta tercera competició atlètica
d’aquest any, el nostre Club es situa entre
els més actius de Catalunya organitzant
competicions.

Joan Granje
Adrià Gabarrón
Maximino Rodríguez
Sònia Montemator
Adrià Galin
Anna Gabarrón

1er.
BAIX MONTSENY MUSIC FESTIVAL

EL BALANÇ DEL PRIMER ANY

Propera organització del Club:

En el moment de celebra-ho, tenim un
balanç força positiu on trobem:
Atletes de nova creació
Nombre ascendent de Socis
Col·laboradors adherits
Creixent nombre de Seguidors al
Facebok
Competicions on hem participat
Organitzacions de nova implantació
Assemblees participatives
Butlletí Informatiu mensual
Anuari Social
I, molta il·lusió amb ganes de fer coses.
Amb la col·laboració i el suport de
l'Ajuntament
de
Santa
Maria
de
Palautordera, el nostre Club organitza el
proper dissabte 12 de maig al Pavelló
Esportiu
Font
Martina
aquest
esdeveniment de música per a joves
creadors de la Comarca.
24 de Maig

Trobareu més informació al web del Club:
www.atletismebaixmontseny.cat

Ier. ANIVERSARI
DEL
C. A. BAIX MONTSENY
2011 - 2012

Una oportunitat
per donar-se a conèixer
els joves artistes
i creadors musicals
de la Comarca

