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2013 – 14
COMENÇA UNA
NOVA TEMPORADA
Amb l’inici del mes de novembre comença
una nova temporada atlètica. El Club es
reforça amb noves incorporacions i tots
ens disposem a afrontar els reptes de la
nova temporada 2013-14.

Tercera edició de la CURSA DEL REMEI
amb una participació d’honor amb els
atletes del FC Barcelona que, sota la
direcció tècnica de l’entrenador Ramon
Barjuan han aclaparat tots els primers
llocs en les distintes classificacions.
Els atletes del Club, Carme Freire, resultà
la guanyadora absoluta entre les
femenines, Andreu Alvarruiz finalitzà el
primer sènior i Albert Galin es classificà
en la tercera posició entre els juvenils.

III CURSA DEL REMEI 2013
Amb la col·laboració de:
Ajustament de Sta. M. Palaurtordera
Diputació de Barcelona
Consell Esportiu del Vallès Oriental
i el suport de:
Associació de Voluntaris de Protecció
Civil
Assemblea Comarcal Creu Roja

En aquesta tercera edició s’han reunit al
circuit del Parc Pau Casals i el Passeig del
Remei prop d’un centenar d’atletes,
superant la participació d’anys anteriors.
Aquesta competició, va arrelant-se poc a
poc entre els afeccionats a l’atletisme.
Felicitacions per a tots els participants que
han competit amb un alt grau d’esportivitat
en les diferents curses programades.
Felicitació molt especial per als nostres
tres representants pels seus bon resultat.
A la foto de l’esquerra Andreu Alvarruiz

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

PROPERAMENT

A la foto superior Carme Freire.

El nostre Butlletí, properament deixarà de
ser enviat per e-mail als socis, amics i
simpatitzants.
El Butlletí el podreu consultar en la nostra
web i si voleu descarregar-lo, ho podreu
fer igualment.

A la foto inferior Albert Galin.
LLISTA DE PREUS
Els preus i modalitats de pertànyer al
nostre Club son les següents:
Escola d’Atletisme
Curs de setembre a juny

120 €

Associar-se
Quota de soci per anys naturals 20 €

