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SEGON ANIVERSARI DEL CLUB  
 
 

24 DE MAIG 2011 – 24 DE MAIG 2013 
 

 
 
 

Aquest mes de maig es compleixen dos 
anys de l’existència del Club. 
 
Dos anys en els quals hem promocionat 
l’atletisme organitzant competicions i 
activitats com el Juliol Atlètic,  l’Escola 
d’Atletisme  i la Festa de l’Esport , des 
d’on han sorgit uns nous atletes que 
vesteixen els colors verd-i-blanc del Club. 
 
Un Club jove carregat d’il·lusió per l’esport 
rei per excel·lència. Jove en el seu 
recorregut i jove per la majoria dels seus 
membres integrats en les tasques 
directives.  
  
Un Club amb sensibilitat per eliminar 
barreres i fer accessible la pràctica de 
l’atletisme entre els discapacitats. 
 
Un Club amb empenta que organitza 
competicions per als escolars i, també, per 
als veterans.  
 
 

LA BOTIGA DEL CLUB  

 

Ja tenim oberta la Botiga del Club 

A la nostra botiga trobareu les darreres 
novetats en material esportiu per practicar 
el nostre esport, amb ofertes especials 
pensades per als nostres socis y amics.  
 
Properament hi trobareu productes 
energètics, hidratants i recuperadors de 
l’esforç. 
 
Les ofertes son renovades setmanalment.  
 
Entreu i visiteu la nostra Botiga. 

http://baixmontseny.outofout.com/ 
 
 

El proper 11 de maig 

ATLETISME D’INTEGRACIÓ  

 

 



El proper dissabte 11 de maig, a partir de 
les 10 hores del matí, el Club organitza 
una nova jornada de competició a la Pista 
Municipal de Sant Celoni amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, el Consell 
Esportiu del Vallès Oriental i la Federació 
Catalana d’Atletisme. 

Aquesta jornada te la peculiaritat de 
programar proves per atletes escolars, 
federats i discapacitats. 

Tots els atletes compartiran pista i 
competició en el SEGON CONTROL 
D’ATLETISME D’INTEGRACIÓ.  

 

El proper 25 de maig 

ATLETISME PER A VETERANS  

Una altre jornada de competició atlètica 
organitzada pel Club, en aquest cas per 
als veterans, tindrà lloc el dissabte 25 de 
maig a la Pista Municipal de Sant Celoni 

 

Les proves començaran a les 10 hores del 
matí sota el control tècnic del Comitè de 
Jutges de la FCA,.  

FERNANDO LÓPEZ DE SAGREDO  

En Fernando va entrar aquesta temporada 
a formar part del Club, va resultar 
guanyador a la seva categoria en el Cros 
del Baix Montseny que va organitza la 
nostra Entitat el passat mes de desembre. 

 
 

Fernando ha superat una greu lesió i torna 
als entrenaments cercant els millors 
resultats.  
 
Des del Club el felicitem per la seva 
represa i l’animem a seguir amb els bons 
resultats.. 
 

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 

Atletisme d’Integració 

(Atletes escolars, federats i discapacitats) 

25 de maig 

Control de Veterans 

(Atletes escolars i federats de totes les 
categories, en especial veteranes i 
veterans) 


