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IV ANIVERSARI
El 24 de maig del 2011 es va fundar el
Club Atletisme Baix Montseny per tant,
aquest mes de maig celebrem el nostre
quart aniversari.
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Vam iniciar el camí, conscients de les
dificultats i entrebancs que trobaríem El
nostre treball ha estat constant, intens i
sistemàtic,
amb
una
gran
dosi
d’entusiasme i il·lusió que ens ha permès
superar els obstacles i tirar endavant.

Quatre anys d’existència en que hem
organitzat, cada temporada, diverses
competicions atlètiques:
Competicions de pista
Control d’Hivern
Control de Primavera
Control del Baix Montseny
Meeting d’integració
Meeting de Veterans
Criterium de Veterans

Ara, quan fa quatre anys de l’inici, els
resultats i la trajectòria del nostre Club han
superat les expectatives de tots i,
especialment, dels més escèptics.
Des d’ara mateix ens encarem cap el que
serà el cinquè aniversari. El proper any
aprofitarem per introduir nous al·licients
incorporarem nous mitjans tècnics que
facilitaran el treball en les organitzacions,
oferint un plus de qualitat

Marxa atlètica
Gran Premi de marxa
Cros
Cros del Baix Montseny
Ruta
10 Km. del Remei
La nostra vitalitat es manifesta amb el
reguitzell d’activitats que organitzem.

Gaudim, tots plegats, d’aquest quart
aniversari amb la satisfacció de saber que
estem fent la feina ben feta i amb la
mirada posada en el futur.

CONTROL D’HIVERN
En el passat Control d’Hivern, els petits
atletes de l’Escola d’Atletisme realitzen
una molt brillant actuació en la primera
competició en pista a l’aire lliure.

Els veterans també van entrar en
competició en motiu d’aquest Control de
Primavera. Albert Galin, Rafael Cobos i
Antonio Amigo van participar en els 5.000
m. marxa.

Els nostres petits campions:
Queralt Pascual
Ansu Singhat
Lucas Aso
Narcis Feliu
Jorge Cruz
Aniol Feliu
PROPERES COMPETICIONS
Control del Baix Montseny
2 de maig 2015

CONTROL DE PRIMAVERA
En la segona competició en pista
organitzada pel Club aquest darrer mes de
març, els més petits de l’Escola
d’Atletisme van tornar a demostrar les
seves aptituds per competir entre els
millors atletes que ens van visitar.
En aquesta ocasió es van lluir els
següents:

Meeting d’integració
9 de Maig 2015

Ansu Singhat
Lucas Aso
Narcis Feliu
Aniol Feliu
Felicitats a tots !

Més informació en la nostra web:
www.atletismebaixmontseny.cat

