
Athle-News 
 

Butlletí informatiu del CLUB ATLETISME BAIX MONTSEN Y – Any II – Nº 13 – Juny - 2012
 

ÈXIT DEL 
1er. 

BAIX MONTSENY MUSIC FESTIVAL  
 
El Baix Montseny Music Festival celebrat 
al Pavelló Poliesportiu Font Martina, ha 
estat un autèntic èxit pels grups i DJ’s 
participants i també pels joves assistents 
que s’ho van passar d’allò més bé ballant 
al ritme trepidant que anava sonant al llarg 
de les quatre hores programades. 
 
 

 
 

En conclusió: Una activitat per als joves i 
des dels joves, amb una resposta 
d’assistents i de participants força 
important que ens dona a entendre la 
necessitat d’aquestes activitats per a la 
població juvenil, dins d’uns horaris i en un 
format adequat per a les seves 
característiques. Una experiència que 
pensem repetir en el futur. 
 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=13pW1o
5Xui4&feature=channel&list=UL 
 
Fotos: 
https://picasaweb.google.com/1042384817
72103328998/1erBaixMontsenyMusicFesti
val 

 
ALTA PARTICIPACIÓ EN EL CONTROL 

D’INTEGRACIÓ 
 
 

 
 

Més de dos-centes atletes inscrits 
pertanyents a vint-i-set clubs catalans 
donen color a la jornada atlètica 
organitzada a Sant Celoni en motiu del 
Control d'Integració desenvolupat a 
l'Estadi Atlètic Municipal aquest dissabte 
12 de maig. 
 
Més informació: 
http://www.atletismebaixmontseny.cat 
 

 
JOAN ARTERO CAMPIÓ ESTATAL  

 
L'atleta del Club, Joan Artero, es proclama 
campió d'Espanya en el Campionat de 
Paraduatló celebrat a la població murciana 
de Àguilas. Tanmateix, assoleix la medalla 
d'argent en el Campionat de Catalunya 
dels 10 km. en ruta a la categoria de 
veterans, Campionat cvelebrat al Circuit 
de Catalunya de Montmewló. 
 
Més informació_ 
 http://www.atletismebaixmontseny.cat 
 



JULIOL ATLÈTIC 2012  
 
 

 
 
 

Del 4 al 29 de Juliol , el nostre Club 
organitza unes activitats atlètiques a la 
Pista d’Atletisme de Sant Celoni. 
Aquestes activitats es desenvoluparan els 
dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la 
tarda.  
Les inscripcions resten obertes i son 
gratuites per als socis i els fills dels 
associats al Club. 
 
 

11ena, FESTA DE L’ESPORT  
 
 

 
 
El nostre Club ha participat en la 
11ena. edició de la Festa de l'Esport 
que va tenir  lloc el passat dissabte 
2 de juny al Parc Pau Casals de 
Santa Maria de Palautordera, 
organitzat per la Diputació de 
Barcelona i amb la col·laboració de 
l'Ajuntament. 
 
Més informació: 
http://www.atletismebaixmontseny.cat/inde
x.php/2012/05/11ena-festa-de-lesport/ 
 
 

http://www.atletismebaixmontseny.cat/inde
x.php/2012/06/magnifica-festa-de-lesport-
2012/ 
 
Resum Fotogràfic: 
https://picasaweb.google.com/1042384817
72103328998/11enaFESTADeLESPORT 
 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=M45wh
wT3rcc 
 

 
 
 
 

 
PAULA SOLER I FANTA CISSÉ  

A TARRAGONA  
 

 
Les atletes del Club, Paula Soler, a la 
categoria aleví i Fanta Cissé, a la 
categoria infantil, s’han classificat per 
participar en la jornada final dels 
Campionats de Catalunya d’Atletisme en 
pista al aire lliure que es celebraran a la 
ciutat de Tarragona el dissabte 9 de juny. 
 

 


