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COMPETICIONS DEL FEBRER

10.000 M. LLISOS I LA MILLA EN PISTA
El proper 15 de març a Sant Celoni
El 15 de març, dins el programa de les
proves del CONTROL DE PRIMAVERA,
es desenvoluparan els 10.000 metres
llisos i la Milla en pista. Una bona
oportunitat per assolir registres personals.
CONTROL DE PRIMAVERA
El proper dissabte 15 de març

Els nostres atletes han participat en
diferents competicions del passat mes de
febrer assolint bons resultats.
8 de febrer
Sant Celoni - Control d’Hivern
Eloi Moreno
Érika Mendoza
Carla Gallego
9 de febrer
Bompas (FRA) Inter Regional
Anna Galin
Albert Galin
23 de febrer
Calella – Cros de Calella
Anna Gabarrón
Adrià Gabarrón
Érika Mendoza
Felicitats als nostres representants que
demostren estar en bona forma.

Aquest any 2014, el Club organitza la
tercera edició de les proves de control.
Per aquest mes de març, a més de les
proves previstes per als atletes escolars,
s’ha programat la cursa dels 10.000
metres i la Milla, Ambdues curses son
OPEN, podent participar atletes masculins
i femenines.
La competició s’organitza amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Celoni, el Consell Esportiu del Vallès
Oriental
i
la
Federació
Catalana
d’Atletisme.
A les 09.00 hores del matí s’iniciarà el
festival atlètic amb la cursa dels 10 Km.

L’ATLETA DEL MES

diverses mobilitzacions populars que hem
viscut en els darrers temps.

Adrià Gabarrón
Què és el
CLUB ATLÈTISME BAIX MONTSENY ?
El CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY
és una entitat privada sense finalitat de
lucre, formada per persones físiques, amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat
d'obrar, que té com a objectiu el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada
de
l'activitat
física
i
esportiva,
especialment l’atletisme.

EL CLUB A LA TAULA D’ENTITATS PEL
DRET A DECIDIR
El passat dia 8 de febrer, a les 12:00
hores, es va signar el manifest de la taula
d’entitats pel dret a decidir
L’acte va tenir lloc al saló de plens de la
casa de la vila i va reunir a les 27 entitats i
organitzacions que s’hi han adherit. Amb
la presència de l’il·lustre senyor alcalde del
municipi que també va signar en
representació de la institució local.
Amb aquest document els signants es
comprometen a treballar, de manera
conjunta, per a fer possible l’exercici del
dret a decidir per tal que els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya puguin decidir
llur futur polític col·lectiu, mitjançant una
consulta, i a promoure l’extensió social del
missatge que ha de permetre la realització
del procés de forma integradora, així com
col·laborar i donar suport a totes les
campanyes i accions promogudes des de
les diferents entitats i organitzacions de la
societat civil de l’àmbit territorial del
municipi, encaminades a aquesta finalitat.
L’acte s’emmarca en el procés endegat
per la declaració del Parlament de
Catalunya del 23/01/2013 arran de les

El CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY
neix com a conseqüència de les inquietuds
atlètiques d’un grup de persones, pares,
mares i atletes que cerquen el ple
desenvolupament de la seva afecció:
l’atletisme.
El CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY
es regeix per principis democràtics i
representatius, i
la sobirania plena
resideix en l'Assemblea General. L'Entitat
es regeix pel Text únic de la Llei de
l’esport, aprovat pel Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, per altres
disposicions que la despleguin, pel Decret
145/1991, de 17 de juny, pel Decret
96/1995, de 24 de març, i pel Decret
215/2008, de 4 de novembre. Es regeix,
també, pels seus Estatuts i pels
reglaments de desplegament aprovats per
l'Assemblea General
El CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY,
sorgeix amb una clara vocació comarcal,
mancomunant la pràctica atlètica a les
poblacions de:
SANT CELONI,
SANTA MARIA PALAUTORDERA,
SANT ESTEVE PALAUTORDERA,
CAMPINS i
MOSQUEROLES
.
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CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY

