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BENVINGUT EL
NOU ANY

El passat 21 de desembre el Club ha
organitzat la tercera edició del cros de
Baix Montseny. Els atletes del club, Thor
González, Eloi Moreno i Erika Méndez
entre els més petits i Andreu Alvaruiz i
Carme Freire entre els grans, han
participat assolint uns bons resultats.
Felicitem a tots per la seva actuació.

REPRESA DE L’ESCOLA D’ATLETISME

El Club Atletisme Baix Montseny, dona
la benvinguda al Nou Any i us desitja a
tots, un 2014 amb salut, prosperitat i
esportivitat.

III CROS DEL BAIX MONTSENY

Aquest mes de gener comença el segon
trimestre de les activitats de l’Escola
d’Atletisme.
Després d’haver participat en el Cros del
Baix Montseny, els petits atletes
continuaran les activitats continuaran amb
la participació en altres competicions de
cros per encarar, el mes de febrer amb les
proves de pista que organitza el Club.

Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Sant Celoni
Consell Esportiu del Vallès Oriental
Federació Catalana d’Atletisme

Recordem que, sota la direcció de les
monitores del Club, el lloc, els dies i els
horaris de l’Escola d’Atletisme son:
Pista Municipal d’Atletisme de Sant
Celoni
Dimarts i dijous
De 5.30 a 7.00 hores de la tarda

ATLETISME EN PISTA
ASSEMBLEA DE SOCIS
Per al proper divendres 17 de gene està
convocada l’Assemblea Anual de Socis del
Club Atletisme Baix Montseny que es
celebrarà sota el següent Ordre del Dia::
1.- Aprovació
anterior.

de

l’Acta

de

l’Assemblea

2.- Liquidació del Pressupost del 2013.
3.- Aprovació dels pressupostos per al 2014.
4.- Aprovació de la gestió de la Junta Directiva
amb el resum de les activitats realitzades el
2013.
5.- Aprovació del programa d’activitats per al
2014.
6.- Reestructuració de la Junta Directiva.
7.- Proposta per adherir-se a la Taula
d’Entitats de la ANC de Palautordera.
8.- Precs i preguntes.
Per a més informació els associats poden
consultar a Secretaria.

El proper dissabte 8 de febrer, el Club
organitza el Control d’Atletisme en pista
per atletes escolars.
Aquesta competició compta amb el suport
de:
Ajuntament de Sant Celoni
Consell Esportiu del Vallès Oriental
Federació Catalana d’Atletisme
El programa i l’ordre de proves amb
l’horari serà publicat properament en la
web del Club:
www.atletismebaixmontseny.cat
La participació per als atletes del nostre
Club i atletes de altres clubs amb llicència
escolar pel Consell Esportiu serà gratuïta.
FESTA DEL CLUB
Com en els anys anteriors, després de
l’Assemblea, els socis del Club que
vulguin podran reunir-se en un sopar de
germanor.
Tots els interessats que vulguin més
informació hauran de contactar amb
secretaria on podran conèixer detalls i
realitzar les reserves.
L’ANUARI

COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA
L’Assemblea és l`òrgan suprem de govern
del Club i està integrada per tots els socis
de ple dret.
Són socis del Club aquelles persones que
havent sol·licitat la seva admissió, han
estat acceptats i es troben al corrent de
pagament de la quota social.

ACTUALITZACIÓ
DEL LLISTAT DE SOCIS
La llista de socis ha estat actualitzada l’1
de gener de 2014. Per qualsevol dubte o
aclariment contacteu amb secretaria.

Aquest mes de gener surt el número 3 de
L’Anuari, un butlletí en format paper i en
format digital, on es recull el resum de
l’any finalitzat del 2013.

