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L’ESCOLA D’ATLETISME INICIA LES
ACTIVITATS

Anna Galin en dones, han estat els
defensors de la samarreta verd-i-blanca
del Baix Montseny.

Aquest mes d’0ctubre s’inicien les
activitats de l’Escola d’Atletisme. Tots els
dimarts i dijous de 2/4 de 6 fins les 7 hores
de la tarda, a la pista municipal d’atletisme
de Sant Celoni, les monitores dirigeixen
les activitats.

La competició atlètica més antiga de la
Comarca del Baix Montseny és, sense
dubtes, el Gran Premi de Marxa, iniciat
l’any 1973 i organitzat per l’Ajuntament de
Sant Celoni i la Federació Catalana
d’Atletisme.

XXIX MARXA ATLÈTICA
Una nova edició del Gran Premi de
Marcha s’ha disputat aquest darrer
dissabte 27 de setembre a la pista del
Estadi Municipal d’Atletisme de Sant
Celoni.
Els guanyadors, David Rua (UA Barberà) i
Carme García, (Pratenc AA), han inscrit el
seu nom en el palmarès de guanyadors.
Els atletes del Club, Antonio Amigo, Rafael
Cobos, Albert Galin u Andreu Alvarruiz en
homes i Carme Freire, Anna Gabarrón, i

Va ser a partir del 1975, quan el nostre
President, Albert Galin, fundador del Club
Atletisme Sant Celoni, va portar la direcció
de la seva organització en cadascuna de
les diferents edicions disputades.
És a partir del 2011, amb la creació del
Club Atletisme Baix Montseny que,
després d’algunes interrupcions, es tornen
a realitzar noves edicions.
L’edició d’enguany, plantejada com en els
darrers anys amb un format senzill i auster
s’ha desenvolupat aquest darrer dissabte
27 de setembre.
El proper 2015. aquesta competició de
marxa arribarà a la seva trentena edició.
Tot un honor per al nostre jove Club.

IV CURSA DEL REMEI
Per al proper 17 d’octubre, el Club anuncia
la celebració de la IV Edició de la CURSA
DEL REMEI.
La competició es desenvoluparà pels
voltants del Parc Pau Casals de Sant
Maria de Palautordera.

INICI D’UNA NOVA TEMPORADA

2014-15
El nostre Club, aquest proper mes de
novembre es disposa a abordar una nova
temporada atlètica.
Els nostres atletes participaran en les
competicions de les diferents modalitats
de l’atletisme
•
•

Cros

Marxa atlètica
•

Pista

Diferents competicions que d’acord amb
les edats i nivells del atletes aniran
desenvolupant-se al llarg dels propers
mesos.
HISTORIAL
Dones
2011 Anna Lorente Independent
2012 Carme Molina

Cornellà Atl.

2013 Carme Freire

Baix Montseny

Homes
2011 Xavier Gual

CA Castellar

2012 Francesc Torner

Independent

2013 Omar El Salamoun FC Barcelona
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
Aquest mes d’octubre és el període de
temps per renovar les llicències dels
atletes i de presentar-ne les noves.
Recordem que les nenes i nens que
s’incorporen de nou a l’Escola d’Atletisme
han de presentar la Butlleta d’inscripció
amb una fotocòpia del CAT-salut i DNI

SEGUEIX TOTA L’ACTUALITAT DEL
CLUB A LA NOSTRA WEB
http://www.atletismebaixmontseny.cat/

