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CAMPIONAT DE CATALUNYA  
 

Antonio Amigo Medalla de Bronze 
 

El dissabte 7 de febrer ha estat una nova 
oportunitat per l’atleta Antonio Amigo que 
ens està oferint unes molt bones 
actuacions. 
 
En aquest cas ha estat a Igualada en 
motiu del Campionat de Catalunya de 
Marxa. Antonio Amigo va assolir la 
medalla de bronze a la categoria de 
veterans sobre els 5 km.  
 
 

 
 

ORGANITZACIONS DEL CLUB  
 
Afrontem aquest proper mes de març les 
dues competicions habituals que cada any 
que organitza el Club a la Pista d’Atletisme 
de Sant Celoni amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, el Consell 
Esportiu del Vallès Oriental i la Federació 
Catalana d’Atletisme. 
 

CONTROL D‘HIVERN 
 
El 14 de març  a les 9.30 hores, en motiu 
del Control d’Hivern es desenvoluparan 
unes proves especialment per als atletes 
escolars i de promoció però, també per als 
atletes federats de totes les categories.  
 

 

 
 
 

CONTROL DE PRIMAVERA  
 
El dissabte 28 de març  es la data de 
l’organització de la segona competició 
que, igual que en l’anterior, es disputaran 
diverses proves per a totes les categories. 

 

 
 

Des dels més petits als veterans, tots els 
atletes podran participar-hi, sempre que 

tinguin tramitada la llicència per a la 
temporada en curs. 



 
A partir de les 9.00 hores del matí, aniran 
disputant-se les diverses proves 
programades per les diferents categories 
fins a la 1 del migdia que es realitzarà la 
darrera, es tracta de uns 10.000 metres 
marxa a la americana, es a dir en relleus 
per equips de 2 atletes. 
 
 

VOLTA A L’ESTANY DE BANYOLES  
 

Amb la participació de Carme Freire 
 
Coincidint amb la celebració de la Mitja 
marató de Banyoles, els organitzadors 
anuncien la 8ena edició de la Volta a 
l’Estrany de Banyoles. 
 
La nostre atleta, Carme Freire , participa 
aquest 1er. de maig en la prova de 10 Km. 
que es realitza per aquest magnífic indret  
natural, donant la volta a l’Estany de 
Banyoles. 
 
 

 
 
 
La natura i l’esport s’uneixen en aquest 
extraordinari entorn per celebrar una cursa 
en un paratge incomparable. 

 
ESCOLA D’ATLOETISME  

 
 

 
 
 
En motiu del període de Pasqua, després 
de les activitats programades a la Pista 
Municipal d’Atletisme de Sant Celoni pel 
dissabte 28 de març , les activitats es 
reprendran el dimarts 7 d’abril.,  
 
 

PROPERES ACTIVITATS 
 
El Club anuncia que, per al proper mes 
d’abril,  està previst organitzar a la Pista 
Municipal d’Atletisme de Sant Celoni, dues 
jornades atlètiques amb proves per als 
atletes escolars i de la categoria absoluta, 
en un programa que s’especificarà 
properament. 
 
Podeu seguir les novetats a través de la 
nostra web: 

www.atletismebaixmontseny.cat 
 


