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JORDI PUJOL AMB ELS ATLETES DEL CA BAIX MONTSENY  
 

 

L'any 1982, Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya, va inaugurar la Pista 
d'Atletisme de Sant Celoni. Ara, l'any 2012, el mateix Jordi Pujol, expresident del govern 
català, comparteix i anima als atletes del Club Atletisme Baix Montseny  en els 
Campionats de Catalunya que s'han celebrat recentment a Tarragona. La fotografia capta 
un moment de la conversa que va mantenir Jordi Pujol amb Fanta Cissé i el seu pare. 

 
ATLETES VETERANS  

 
Els nostres atletes veterans també han 
assolit aquesta temporada uns bons 
resultats. 
 
Joan Josep Artero,  Subcampió de 
Catalunya M-55 en els 10 Km. Ruta 
celebrat a Montmeló el 29 d’abril.  
 
Albert Galin,  Campió de Catalunya M-60 
en la prova dels 5.000 metres marxa  
disputada a Calella el 10 de juny. 
 

 
CLOENDA DE L’ESCOLA D’ATLETISME  

Els atletes, benjamins, alevins i infantils , 
van celebrar la Cloenda del Curs 2011-12 
amb unes activitats programades per 
l'entrenadora Marta Ibáñez  on van 
participar els pares i mares dels alumnes. 

Amb la celebració dels Campionats de 
Catalunya s'ha donat per finalitzada 
aquesta primera temporada atlètica del 
Club. 

 
 



CANAL TV CA BAIX MONTSENY  
 

 
 
 
El Club Atletisme Baix Montseny  ja 
dispopsa de canal propi. 

Ja teniu a la vostra disposició els 
reportatges videogràfics de les 
competicions i activitats diverses, 
organitzades pel Club durant aquest 
primer any de presència en la vida 
esportiva a la Comarca del Baix Montseny. 

Fent un clic al títol, podreu gaudir de les 
imatges i el muntatge musical en 
cadascuna de les jornades viscudes. 

 

11ena FESTA DE L’ESPORT 
(2.06.2012) 

1er BAIX MONTSENY MUSIC 
FESTIVAL 

30è ANIVERSARI PISTA D’ATLETISME 
(14.04.2012) 

1er CONTROL DE PRIMAVERA 
(10.03.2012) 

1er CONTROL D’HIVERN 
(11.02.2012) 

I FESTA SOCIAL – SOPAR DEL 
CLUB  (20.01.2012)  

I CROS BAIX MONTSENY 
(03.12.2011) 

I CURSA DEL REMEI (09.10.11)  

XXVI GRAN PREMI DE MARXA DE 
SANT CELONI (02.10.11) 

  

ACTIVITATS D'ESTIU  

El Club organitza el JULIOL ATLÈTIC  
2012, unes activitats de promoció atlètica 
de caire lúdic i formatiu per aprendre 
diferents tècniques i iniciar-se en aquest 
esport. Per a més informació: 

http://www.atletismebaixmontseny.cat/wp-
content/uploads/2012/04/DIPTUC-JULIOL-
ATLETIC-2012.pdf  

Aquestes activitats es desenvoluparan a la 
pista de Sant Celoni durant els dilluns, 
dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda. 

 

FESTA PODI 2012 

Amb la voluntat de col·laborar i participar 
amb la Festa Pòdium 2012 que organitza 
l'Ajuntament de Sant Celoni, el CABM ha 
presentat als seus més destacats atletes 
de les categories, benjamí, aleví, infantil i 
cadet, per considerar que és en aquestes 
categories on s'ha de fomentar i 
promocionar l'habit de la pràctica 
esportiva, deixant de banda als atletes 
veterans del Club que han assolit 
enguany, títols i medalles en els 
Campionats de Catalunya. 

L'organització ens ha comunicat que “... no 
s’identifica cap atleta que acompleixi 
criteris indicats (haver assolit un dels tres 
primers llocs en campionat provincial o 
superior)” i, per tant, al no estar 
considerats, no han pogut participar. 

 

 


