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TEMPORADA 2014 – 15

IV CURSA DEL REMEI

L’1 de novembre comença la nova
temporada atlètica. Ha finalitzat el termini
per renovar les llicències de tots els
atletes.

La IV edició de la Cursa del Remei, ha
tingut la participació destacada dels
nostres atletes que en els 10 Km. han
assolit unes bones classificacions:

L’Escola d’Atletisme del Club ha
començat la seva activitat que es
desenvolupa els dimarts i dimecres de 2/4
de 6 a les 7 de la tarda.

Una magnífica matinal atlètica amb prop
d’un centenar d’atletes de diferents clubs
catalans que ens han visitat per gaudir de
l’excel·lent i natural circuit pels voltants del
Parc Pau Casals i el Passeig del Remei de
Santa Maria de Palautordera.

Aviat coneixerem el calendari de les
competicions de cros, modalitat de
l’atletisme amb la que iniciem les
competicions.
A continuació serà la pista coberta i la
pista a l’aire lliure els escenaris on es
disputaran les principals competicions.

A la categoria masculina Andreu
Alvarruiz va arribar el cinquè i a la
categoria femenina Carme Freire va ser
quarta.

El nostre Club es prepara per
desenvolupar noves edicions de les
competicions que organitza i que ja son
clàssiques en el calendari català.
El primer repte serà la IV edició del Cros
del Baix Montseny i Campionat Comarcal
Escolar del Vallès Oriental, previst per al
proper 20 de desembre.
Iniciem, doncs, una nova temporada amb
els al·licients de les noves competicions a
venir.
Els propers mesos d’hivern no son cap
excusa per quedar-nos a casa, tot el
contrari, una oportunitat per estar en forma
practicant l’esport de l’atletisme al que
esteu tots convidats.
Atletes, pares i mares: A posar-se en
forma ! ! !

Carme Freire
Entre els més petits hem de destacar a la
categoria de Minis a Lucas Aso (3) i a
Ansu Singhateh (4) També entre els
Prebenjamins
Jordi Cruz (6)
Felicitem a tots per les seves bones
actuacions.

HISTORIAL CURSA DEL REMEI
Dones

Aquest any han estat les ciutats de Dresde
(Alemanya),
Roma
(Itàlia),
Koper
(Eslovènia), Munich (Alemanya), Zagreb
(Croàcia) i Barcelona (Espanya)

2011 Anna Lorente Independent
2012 Carme Molina

Cornellà Atl.

2013 Carme Freire

Baix Montseny

2014 Yasmina Mesa

Canovelles

A la categoria masculina l’Albert es va
classificar en la 23ena. posició i l’Anna en
la quarta.

Homes
2011 Xavier Gual

CA Castellar

2012 Francesc Torner

Independent

2013 Omar El Salamoun FC Barcelona
2014 Erik Steninger

Baix Montseny

Anna Galin i una atleta d’Eslovènia
EL PROPER 20 DE DESEMBRE

Andreu Alvarruiz
INTERCITY RACE WALKING CUP
Els nostres atletes Anna Galin i Albert
Galin han estat convidats per participar en
una
competició
internacional
entre
diferents equips de ciutats europees.
Una competició iniciada a l’any 1974 i que
enguany celebrava la 40ena edició.

El proper dissabte 20 de desembre
organitzem el IV Cros del Baix
Montseny, una competició que figura tant
en el calendari de la FCA com en el del
Consell Esportiu del Vallés Oriental al ser
una prova puntuable pel Campionat
Comarcal Escolar.

