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COMPETICIONS REALITZADES  
EL MES DE MARÇ 

 
Aquest passat mes de març els nostres 
atletes han participat en diverses 
competicions que tot seguit recordem.  
 
 
1 de marc   

Lyon (FRA) – Campionat pista coberta 
Anna Galin 

 
2 de març  

Caldes d’Estrac – Cursa Popular 
Carme Freire 

 
15 de març  

Sant Celoni – Control de Primavera 
Carme Freire 

Andreu Alvarruiz 
Carla Gallego 
Érika Mendoza 

Carmen Cardona 
Núria Lorente 
Dafne Bernal 

Thor González 
Eloi Moreno  

 
23 de març  
Santa Coloma (AND) – Cros Internacional 

Anna Gabarrón 
Andreu Alvarruiz 

 
29 de març  

Barcelona – Marxa Rossend Cals 
Andreu Alvaruiz 
Anna Gabarrón 

Anna Galin 
 
Enhorabona als nostres representants per 
la seva participació demostrant que son 
capaços de superar-se dia a dia. 

 
 
 

 
CONTROL DEL BAIX MONTSENY  

 
El dissabte 5 d’Abril a Sant Celoni 

 
El proper dia 5 d’abril continuem amb la 
programació de proves d’atletisme escolar 
a la Pista Municipal de Sant Celoni 
 
Competició atlètica que organitza el nostre 
Club amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, el Consell Esportiu del 
Vallès Ortiental i la Federació Catalana 
d’Atletisme. 
 
Les proves s’iniciaran a partir de les 10.00 
hores del matí i el control tècnic anirà a 
càrrec del Comitè Català de Jutges de la 
FCA. 

 
 

MEETIN ATLETISME D’INTEGRACIÓ  
 

El dissabte 26 d’abril a Sant Celoni 
 

Tercera edició d’una competició atlètica on 
s’hi apleguen atletes escolars, federats i 
discapacitats. 
 
Una competició on els amics de AFADIS 
(Associació de Famílies amb 
Discapacitats del Baix Montseny)  
podran gaudir d’una matinal practicant 
esport a la Pista Municipal de Sant Celoni. 
 



 
La competició començarà a les 9.00 hores 
amb la cursa dels 10.000 metres  Open 
per homes i dones i es clourà pels volts de 
la 1 del migdia amb la prova de relleus de 
marxa de 3 x 3 Km.  Una proba singular 
per posar el punt i final a la matinal 
atlètica. 
 
 

 
 

ATLETA DEL MES  
 

 
 

Andreu Alvarruiz 
 
 
 
 
 

 
EL CA BAIX MONTSENY 

A LA TAULA D’ENTITATS  
PEL DRET A DECIDIR 

 

El nostre Club està adherit a la Taula 
d’Entitats pel dret a decidir. D’aquesta 
manera, fa unes setmanes, es va signar el 
manifest pel dret a decidir conjuntament 
amb altres entitats de tot el territori.   

L’acte s’emmarca en el procés endegat 
per la declaració del Parlament de 
Catalunya del 23/01/2013  arran de les 
diverses mobilitzacions populars que hem 
viscut en els darrers temps. 

 

 


