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JULIOL ATLÈTIC 2013  
 
La tercera edició del Juliol Atlètic està en 
preparació. Les activitats de promoció de 
l’atletisme es desenvoluparan per la tarda 
a la pista d’atletisme de Sant Celoni. 
Per inscriure’s cal fer-ho saber a qualsevol 
membre de la Junta Directiva. 

  

III JULIOL ATLÈTIC  

Juliol 2013  

Activitats de promoció i divulgació de 
l’atletisme 

Dilluns, dimecres i divendres  

De 6 a 8 de la tarda 

ATLETISME D’INTEGRACIÓ  

 

Jornada organitzada el passat 11 de maig 
amb atletes escolars, federats i 
discapacitats. 

Els atletes de AFADIS (Associació de 
Famílies de Discapacitats del Baix 
Montseny) van participar deixant bona   

constància de la seva voluntat en practicar 
l’esport de l’atletisme. 

 

FANTA CISSE, RÈCORD EN 200 M. L.  

 

En el decurs de les proves del 25 de maig, 
Fanta Cisse , va guanyar els 200 metres 
llisos amb un temps de 27.3 que serveix 
per establir el Rècord Social de la 
distancia.  

Anteriorment, l’atleta cadet, tamb´çe va 
guanyar el concurs del salt d¡alçada amb 
1,43 m. 

A la imatge, Carla Gallego, Fanta Cisse, 
Carme Freire i Albert Galin , els atletes 
que van participar en la darrera competició 
organitzada pel nostre Club. 

 



 

ATLETISME PER A VETERANS  

I MAVO del Baix Montseny 

Una altre jornada de competició atlètica 
organitzada pel Club, en aquest cas per 
als veterans. El MAVO (Meeting 
Atletisme Veterà Open) va tenir lloc el 
dissabte 25 de maig a la Pista Municipal 
de Sant Celoni 

 

Les proves van començar a les 10 hores 
del matí amb els 5.000 metres marxa sota 
el control tècnic del Comitè de Jutges de la 
FCA, 

 

La participació del francès Ludovic 
d’Agostin  va donar un caire internacional 
a la competició. 

En definitiva, prop d’un centenar d’atletes 
es van reunir a la pista d’atletisme. 

 

 
PROPERS CAMPIONATS DE 

CATALUNYA  
 

 
 
 

Cadets 
Per al proper 9 de juny, a Castellar del 
Vallès, les atletes del Club Fanta Cisse i 
Carla Gallego , tenen l’objectiu de 
participar en la Fase Prèvia del Campionat 
de Catalunya de Cadets que es celebrarà 
a la ciutat de Castellar del Vallès. La Final 
es desenvoluparà a Lloret de Mar el 16 de 
juny. 
 

Veterans 
A la categoria de Veterans, Carme Freire i 
Albert Galin , participaran en els 
Campionats de Catalunya per a Veterans 
que tindrà lloc a Calella el 22 de Juny. 
 

 

CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY  

Fundat el 24 de maig de 2011 

Esports: 

Atletisme - Triatló 

Feedwalking 

 


