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ESCOLA D’ATLETISME  

Aquest darrer mes de setembre s’ha donat 
l’inici de les activitats de l’Escola 
d’Atletisme.  

 

Les monitores, Anna Gabarrón i Anna 
Galin, seran les encarregades de conduir 
les activitats en els entrenaments que es 
desenvoluparan els dimarts i dijous de 2/4 
de 6 a 7 de la tarda en la pista municipal 
d’atletisme de Sant Celoni.  

 

 
 

ESCOLA D’ATLETISME 
 per a nens i nenes entre 5 i 16 anys 

 

 

XXVIII MARXA DE SANT CELONI  

Amb el suport de : 

Ajuntament de Sant Celoni 

 
La 28ena. edició de la marxa es va 
celebrar el passat dissabte 14 de 
setembre a la pista municipal de Sant 
Celoni sobre la distància dels 5.000 
metres a partir de les 10 hores del matí. 
 
 

 
 
 
Debut exitòs de l’Andreu Albaruiz  en els 
5.000 metres marxa en una excel·lent 
matinal on es van reunir un bon grup de 
destacats marxadors, resultant vencedors 
els atletes del FC Barcelona i socis del 
Club, Adrià i Anna Galin , ambdós atletes 
han estat els guanyadors en les tres 
darreres edicions. 
 
Hi van participar atletes dels clubs: GEE 
Girona, Girona Costa Brava, UA Barberà, 
ISS l’Hospitalet, CA Mollet, FC Barcelona, 
CA Calella, UGE Badalona i CA Baix 
Montseny. 
 



 
 
La foto capta un moment de la competició 
de la marxa en la seva XXVIII edició. 
 

 
III CURSA DEL REMEI 2013 

 
Amb la col·laboració de: 

Ajustament de Sta. M. Palaurtordera 
Diputació de Barcelona 

Consell Esportiu del Vallès Oreiental 

 

El proper dissabte 19 d’octubre  al Parc 
Pau Casals de Sta. M. Palautordera, el 
Club organitza la III edició de la Cursa del 
Remei que, com en el any anterior es 
disputarà a la distància dels 10 Km. per als 
més grans i amb distàncies més curtes per 
als més petits.  

Més informació: 

http://www.atletismebaixmontseny.cat/ 

 

III CROS DEL BAIX MONTSENY  
 

 
El Club ha sol·licitat a la Federació 
Catalana d’Atletisme la data del dissabte 
21 de desembre  per organitzar la tercera 
edició del Cros del Baix Montseny, inclòs 
com a prova puntuable per al Campionat 
Comarcal Escolar del Vallès Oriental. 
 
Properament es donaran a conèixer més 
detalls d’aquesta competició en la web del 
Club 

www.atletismebaixmontseny.cat 
 
 

 
 
 
 

 
C. A. BAIX MONTSENY  

 
QUOTA SOCIAL 2013 

 
Es recorda a tots aquells socis 
que vulguin mantenir  la seva 

condició com a membre associat 
que, si no ho han fet,  hauran de 

posar-se al corrent en el 
pagament de la  

Quota Social 2013 (20.- €)  
abans de finalitzar l’any. 

 
Es pot fer efectiu el pagament 
directament a la secretària o 

sol·licitar el número de compte 
bancari. 

 

 


