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III CROS DEL BAIX MONTSENY  
 

Amb la col·laboració de: 
Ajuntament de Sant Celoni 

Consell Esportiu del Vallès Oriental 
Federació Catalana d’Atletisme 

 

 
 

El proper dissabte 21 de desembre , a la 
Zona Esportiva de Can Sans i pels 
voltants de la pista d’atletisme i el camp de 
futbol, el Club organitza la tercera edició 
del Cros del Baix Montseny. 
 
Aquesta prova forma part del Campionat 
Comarcal Escolar i del calendari de la 
Federació Catalana d’Atletisme. 
 
Es programen proves per a totes les 
categories i la competició començarà amb 
la carrera absoluta a les 9.00 hores del 
matí. 
 
Més informació la trobareu a: 
 
http://www.atletismebaixmontseny.cat/wp-
content/uploads/2013/11/CROS-2013-
REGLAMENT.pdf 
 
Aquesta jornada serà puntuable pel 
Campionat Comarcal Escolar  i les 
distàncies per a les categories menors son 
ajustades a les respectives edats dels 
participants.  

 
 

 
 
 

FESTA DEL CLUB  
 
Com ja és tradicional, el proper mes de 
gener es celebra la Festa del Club. 
 
Coincidint amb l’Assemblea General de 
Socis i una vegada finalitzada, els 
membres del Club es reuneixen en un 
sopar  per celebrar el final i el 
començament d’una temporada. 
 
Properament, a la web del Club, es donarà 
més informació. 
 

XANDALLS DEL CLUB  
 
Ben aviat el Club disposarà d’un nou 
material d’equipament esportiu per als 
atletes.  
 
Els interessats que vuñguin adquirir-lo, 
podran beneficiar-se d’un preu especial i 
reduït per als atletes i socis del Club. 



 
CALENDARI DE COMPETICIONS  

 
Els atletes del Club participaran durant els 
propers mesos de desembre i gener, a les 
competicions de Cros del calendari. 
Català. 
 
La modalitat del cros es realitza durant 
l’època hivernal i serveix de preparació de 
cara a la temporada d’atletisme a l’aire 
lliure. 
 

 MILLORS ATLETES DEL CLUB  
 

La Junta Directiva atorga anualment la 
distinció de “Millor Atleta del Club”  a 
aquell atleta que més s’ha destacat al llarg 
de l’any pels seus resultats i per la seva 
actitud en col·laborar i fomentar l’esperit 
social. . 
 
GUARDONATS 
 
2011 Paula Soler  Josep Artero 
2012 Carme Freire  Fernando López 
2013  Fanta Cisse  Albert Galin 
 

 
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. 

 
A partir del proper 1 de gener la 

llista d’associats restarà 
automàticament actualitzada. 

 

 
SERVEI DE FISIOTERÀPIA 

 
Els atletes i socis del Club que vulguin 
beneficiar-se a un preu especial per 
aquest servei, poden adreçar-se al Centre 
d’Estètica de Sant Celoni. 
 

Telèfon 626 322 602 Víctor Berenguer 
 

 
EL BUTLLETÍ  

 

 
 
Recordem que el nostre Butlletí a partir de 
gener del proper any, deixarà de ser enviat 
per e-mail als socis, amics i simpatitzants. 
El Butlletí Athle-News   el podreu consultar 
cada mes a la nostra web i si voleu 
descarregar-lo, ho podreu fer igualment. 
 

 

 

PREPARATS PER PREPARATS PER PREPARATS PER PREPARATS PER 
COMENÇAR L’ANY COMENÇAR L’ANY COMENÇAR L’ANY COMENÇAR L’ANY 

NOUNOUNOUNOU !!! !!! !!! !!!    
 


