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II CONTROL D’HIVERN D’ATLETISME
ESCOLAR
A la pista Municipal d’Atletisme de Sant
Celoni, organitzat pel nostre Club, el
proper dissabte 9 de febrer a partir de les
10.00 hores del matí, s’inicien les
competicions atlètiques en pista d’aquesta
temporada.
1.500 m. l. Local OPEN
Amb una prova Local i OPEN dels 1.500
metres llisos de Categoria Absoluta,
Masculina i Femenina, es donarà inici a la
temporada de pista al Aire Lliure amb el
Control d’Hivern del Baix Montseny.

PROPERES COMPETICIONS
A la pista Municipal de Sant Celoni el
nostre Club ha programat les seguents
competicions atlètiques per als propers
mesos:
Febrer
Dissabte 9 CINTROL D’HIVERN
Març
Dissabte 9 CONTROL DE PRIMAVERA
Abril
Dissabte 12 CONTROL BAIX MONTSENY
Maig
Dissabte 11 CONTROL D’INTEGRACIÓ
Juny
A concretar CONTROL VETERANS
LA II FESTA DEL CLUB

La competició compta amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Celoni, la Federació
Catalana d’Atletisme i el Consell Esportiu
del Vallès Oriental.

El Control Tècnic anirà a càrrec del Comitè
de Jutges i Cronometradors de la FCA.
Una bona oportunitat per iniciar la
temporada de pista a l’aire lliure.

El passat 25 de gener el Club va celebrar
la seva II FESTA SOCIAL. Els diferents
membres del Club van aplegar-se en un
sopar per commemorar l’acabament i l’inici
d’any.
En el decurs de l’acte es van lliurar
diversos diplomes als atletes i obsequis
als assistents.
El President del Club va agrair a tots el
suport i col·laboració que ofereixen els
socis en les activitats que es realitzen.

EULÀLIA FERRAN

va retre el reconeixement dels seus bons
resultats.

L’atleta prebenjamina, Eulàlia Ferran va
recollir el seu guardó pel bon inici en la
práctica de l’atletisme.

L’ANUARI 2012
S’ha publicat L’Anuari, Butlletí del Club on
es resumeixen totes les activitats de la
nostra Entitat en el passat 2012.
PAU GARCIA
A la categoria dels alevíns, en Pau Garcia
ha realitzat unes bones actuacions en les
curses de cros on ha participat.

Coincidint amb l’Assemblea General de
Socis i la Festa del Club, actes celebrats
el 25 de gener, s’ha presentat L’Anuari
2012. Aquesta és la segona edició que es
realitza d’una publicació iniciada l’any
anterior on es van resumir totes les
activitats realitzades des de la fundació del
Club, en el mes de maig, fins a les
acaballes de l’any 2011.
FANTA CISSE
Malgrat no haver participat en les jornades
de cros, Fanta Cisse ha estat una de les
millors en les proves de pista durant la
temporada anterior, per aquest motiu se li

Enguany, aquesta segona edició, engloba
per primer cop el resum de tota una
temporada i a l’igual que l’any anterior, es
disposa en format paper i en format digital,
distribuint-se entre tots els associats.

