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ALBERT GALIN  RÈCORD DE LA MILLA  
 
En el decurs de la jornada del Control de 
Primavera, l’atleta juvenil, Albert Galin , es 
va classificar en la segona posició i assolí 
el Rècord Social de la Milla en pista. 

 
El passat 9 de març 

 
CONTROL DE PRIMAVERA  

  
D’ATLETISME ESCOLAR  

 

El passat 9 de marc, a la Pista Municipal 
d’Atletisme de Sant Celoni, el Club va 
organitzar la segona jornada de les proves 
atlètiques per a escolars i federats.  

 

L’atleta cadet Fanta Cisse  va guanyar la 
seva sèrie de 100 metres llisos amb un 
temps de 12.9. Carla Gallego  va registrar 
en la mateixa prova uns 14.4 i, a més, va 
participar en el llançament del disc i en els 
600 metres llisos, establint dos nous 
Rècords Socials a la categoria de cadets. 
R 

 

El proper 6 d’abril 

CONTROL DEL BAIX MONTSENY  

El proper dissabte 6 d’abril, desprès del 
retorn de les vacances de Pasqua, el 
nostre Club organitza el Control 
d’Atletisme en pista del Baix Montseny. 

Les proves s’iniciaran a partir de les 10 
hores del matí a la Pista Municipal 
d’Atletisme de Sant Celoni. 

Precisament aquest festival serveix per 
commemorar el 31è. Aniversari de la 
inauguració oficial de la Pista d’Atletisme.  

 

 

Per a més informació: 

http://www.atletismebaixmontseny.cat/wp-
content/uploads/2013/03/CONTROL-BAIX-
MONTSENY-06.04.2013.pdf 

 



 

ESCOLA D’ATLETISME  

 

El proper 2 d’abril 

Les activitats de l’Escola d’Atletisme es 
reprenen el dimarts 2 d’abril després del 
període de vacances de Pasqua. 

 

PROPERES COMPETICIONS 

El Club ha previst organitzar per al proper 
mes de maig a la Pista de Sant Celoni, les 
següents competicions: 

11 de Maig a la Pista de Sant Celoni 

25 de Maig a la Pista de Sant Celoni 

En el proper Athle -News  oferirem més 
informació 

 

 

 

JORNADES TÈCNIQUES DE TREBALL  

ESCOLA D’ATLETISME  

En la darrera reunió de la Junta Directiva 
celebrada el passat mes de març, es va 
fer un balanç del que ha estat el segon 
trimestre de l’Escola d’Atletisme, 

A continuació l’equip tècnic, aprofitant el 
descans de l’activitat per la Setmana 
Santa, realitza unes Jornades Tècniques 
de Treball  per analitzar els continguts,  
aprofundir en el procés  d’ensenyament – 
aprenentatge, revisar algunes unitats 
didàctiques per tal d’implementar-les i 
planificar les activitats a desenvolupar en 
el tercer trimestre. 

El segon Curs de l’Escola d’Atletisme del 
Club Atletisme Baix Montseny va 
començar el passat setembre i finalitzarà 
el proper mes de juny. 

Enguany han estat un total de 22 els 
alumnes inscrits, superant els 15 del curs 
anterior.. 

La Comissió Tècnica del Club està 
actualment formada per les següents 
persones: 

Marta Ibáñez  Entrenadora RFEA 

Albert Galin  Entrenador RFEA 

Gerard Cerezo Monitor Habilitat 

Adrià Gabarrón Tècnic Superior d’Esp. 

Adrià Galin  Monitor Atl. FCA 

Anna Gabarrón Monitora Habilitada 

Anna Galin  Monitora Habilitada 

 

 


