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ESCOLA D’ATLETISME  
 

 
 

Coincidint amb el començament del nou 
curs escolar, a la Pista d’Atletisme de Sant 
Celoni, el Club Atletisme Baix Montseny 
inicia el segon curs de l’Escola d’Atletisme. 
 
Dies: Dimarts, dijous i divendres. 
Horaris: De 2/4 de 6 a 7 de la tarda. 
Edats: A partir dels 4 anys d’edat. 
Grups: Preatletisme 1 
  Preatletisme II 
  Iniciació I 
  Iniciació II 
  Iniciació III 
  Especialització 
Més informació: 
 
 www.atletismebaixmontseny.cat 
 
 

COL·LABORACIÓ AMB LES AMPA  
 
Aquest serà el segon curs en que el nostre 
Club col·laboraràamb l’AMPA del CEIP 
Josep Pallerola de Sant Celoni per 
desenvolupar l’activitat extr-escolar 
“Iniciació a l’Atletisme”.  
 
Per a més informació cal dirigir-se a 
l’AMPA de l’Escola. 
 

 
MARTA IBÁÑEZ  

 

 
 
La direcció de l’Escola d’Atletisme anirà a 
càrrec de l’entrenadora Marta Ibáñez Mir, 
la qual tindrà un equip de monitors per 
desenvolupar les activitats.  
 

ATLETISME ADAPTAT  
 

 
 
Aquesta nova temporada que properament 
s’iniciarà, el nostre Club realitzarà una 
estreta col·laboració amb l’Associació de 
Familiars de Discapacitats del Baix 
Montseny (AFADIS), organitzant activitats 
per als seus associats i oferint la 
possibilitat d’integrar-se en el nostre Club 
per practicar l’atletisme. 
 
JULIOL ATLÈTIC 2012  
 
S’han desenvolupat les diferents activitats 
del Juliol Atlètic 2012   finalitzant amb la 
Festa de Cloenda i el llirament de 
Diplomes als participants. 



SORTEIG PER NADAL  
 

 
 
Ja tenim a la venda els números de la rifa 
del pernil per Nadal, amb la finalitat 
d’obtenir recursos per fer front a les 
activitats del Club. 
 
 

PROPERES ORGANITZACIONS 
 
A continuació adelantem el calendari de 
les properes activitats que organitza el 
nostre Club.  
 
Properament a la nostra web trobareu tots 
els detalñls, reglament, horaris, etc. 
 

 
 

 
 

GRAN PREMI DE MARXA  
 
El proper dissabte 6 d’octubre a la Pista 
d’Atletisme de Sant Celoni i a partir de les 
10 hores del matí, celebrarem una nova 
edició de la marxa atlètica en pista. 
 
Tan a la categoria absoluta masculina com 
femenina la distància serà de 5.000 
metres. 
 
Les inscripcions poden enviar-se a: 

 
inscripcions@atletismebaixmontseny.cat 

 
 

 
 

CURSA DEL REMEI 
 
Ja estem preparant el que serà la II Cursa 
del Remnei, que es disputarà el proper 
dissabte 20 d’octubre a partir de les 10 
hores del matí. 
 
El circuit estarà ubicat en el Parc Pau 
Casals i el Passeig del Remei. 
 
Els interessats podran consultar ben aviat 
a la nostra web, tots els detalls de les 
curses. 
 
Amb aquesta activitat donarem per 
finalitzada la temporada d’organitzacions 

 
CROS DEL BAIX MONTSENY  

 
Ja posats en la nova temporada, la del 
2012-13, el Club, després de l’èxit assolit 
l’any anterior, te previst organitzar la 
segona edició del Cros del Baix Montseny. 
 
Amb aquesta competició finalitzarem l’any 
pel que fa a les organitzacions.  
 

 
 


