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JULIOL ATLÈTIC 2013  

 
Ja està en marxa la tercera edició del 
Juliol Atlètic. 
 
Les activitats de promoció de l’atletisme es 
desenvoluparan durant aquest mes 
estiuenc per la tarda a la pista d’atletisme 
de Sant Celoni. 
 
Els dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8 
de la tarda, 
  
 

 
 

 
CURSA DEL REMEI 2013 

 
Per al proper mes d’octubre, el Club amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera, organitzarà la 3era. 
Edició de la Cursa del Remei a la distancia 
dels 10 Km. i en el circuit ubicat del 
Passeig del Remei i el Parc Pau Casañs. 
 
Les inscripcions, gratuïtes, es podran 
efectuar amb antelació al correu 
electrònic: 
inscripcions@atletismebaixmontseny.cat 
  

ESCOLA D’ATLETISME  

Curs 2013-14  

El Curs 2013-14 de l’Escola d’Atletisme 
començarà el proper mes de setembre 
coincidint amb l’inici de l’activitat escolar. 

Les categories per a la próxima temporada 
son les següents: 

Categoria   Nascuts/des  

Minis   2009 i post. 

Prebenjamins 2007-08 

Benjamins  2005-06 

Alevins  2003-04 

Infantils  2001-02 

Cadets  1999-00 

Per a més informació, consulteu al mes 
d’agost al web del Club: 

www.atletismebaixmontseny.cat 

  

 

 



 

DUES MEDALLES D’OR  

El passat mes de juny, a Calella, es van 
celebrar els Campionats de Catalunya 
d’Atletisme per a Veterans. 

Els atletes del Club, Carme Freire  i Albert 
Galin , van assolir la medalla d’or al 
resultar vencedors, respectivament, en la 
prova dels 5.000 metres marxa, 
proclamant-se Campions de Catalunya.  

 

 

XXVIII MARXA DE SANT CELONI  

La pràctica de l’atletisme modern de 
competició a la comarca del Baix 
Montseny data del 1973 amb l’organització 
de la primera edició del Gran Premi de 
Marxa. 

En el decurs del temps aquesta competició 
s’ha anat organitzant amb alguns 
parèntesis en que, per diferents 
circumstàncies, es va deixar d’organitzar. 

Aquesta especialitat atlètica de la marxa 
ha donat destacats atletes els quals, s’han 
format a la nostra comarca, entrenant-se 
per les carreteres del Montseny i també a 
la pista de Sant Celoni. 

 

 

Des dels atletes internacionals que van 
iniciar-se als anys 80 i 90 com Francesc 
Botonero  i Rafael Cobos  fins a l’actualitat 
amb Adrià Galin  i passant pels José 
Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez  i 
Jordi Cobos , entre altres, han estat uns 
referents molt importants de l’atletisme 
comarcal. 

Per al proper mes de setembre, el Club 
organitzarà una nova edició d’aquesta 
activitat tant arrelada a la nostra tradició 
atlètica. 

 

Adrià Galin  ha estat el vencedor en les 
dues darreres edicions celebrades el 2011 
i 2012 
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