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LA MILLOR TEMPORADA

ELS NOSTRES
CAMPIONS
ANNA GALIN

Aquesta temporada que estem acabant
serà, sense cap mena de dubte, la millor
de la curta història del nostre Club.
ORGANITZACIONS
El Club ha organitzat unes competicions
atlètiques sense precedents. A més d’anar
consolidant les ja iniciades, hem incorporat
unes de noves amb la utilització de la fotofinish i el cronometratge elèctric que fan
que el nostre Club es constitueixi com a
una de les Entitats més actives de la
Comarca,
RESULTATS
Els nostres atletes han assolit títols i
rècords com mai, Gran pas endavant dels
nostres atletes.

Campiona de Catalunya Universitària
ALBERT GALIN

L’EQUIP
Les incorporacions de nous atletes
consoliden la percepció de grup que, poc a
poc, es va obrint pas entre els equips
atlètics de Catalunya.
L’ESCOLA D’ATLETISME
A punt per començar el quart curs,
aquesta activitat de formació es consolida
en la nostra Entitat oferint una alternativa
diferent per a la iniciació a l’atletisme
basada en criteris pedagògics, de
participació i de socialització que
afavoreixin l’interès per la pràctica de
l’atletisme.

Campió Catalunya Veterans M-60,
Rècords de Catalunya 5.000 m. m. PC i
20.000 m. marxa

ELS NOSTRES ATLETES
ALS CAMPIONATS DE
CATALUNYA 2014.

ÈXIT DEL CRITERIUM
La primera edició d’aquesta
organització ha resultat tot un èxit.

nova

Els millors atletes veterans han passat pel
I Criterium Estiuenc d’Atletisme Veterà.
CAMPIONAT CATALUNYA VETERANS
Mollet, 8 de juny.

Rafael Cobos,´Medalla bronze M-55 i
Albert Galin, Medalla d’Or M-60

II MUSIC FESTIVAL BAIX MONTSENY
Dissabte 9 d’agost de 2014
Pavelló Poliesportiu Fontmartina

CANPIONATS CATALUNYA JÚNIORS I
PROMESES

Sta. Maria de Palautordera

Lloret de Mar, 22 de juny.

Anna Galin i Anna Gabarrón

Aquest dissabte 9 d’agost, des de les18
fins a les 22 hores, amb la col·laboració de
l’Ajuntament
de
Santa
Maria
de
Palautordera el Club organitza la segona
edició d’aquest event amb els millors DJ
de la comarca en el Pavelló d’Esports
Fontmartin

