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P R E  
S E N  
T A  
CIÓ  

L a història del nostre club és remunta al 
1928, quan alguns jugadors del Club de 
Futbol de Mollet van començar a 

A partir d’aleshores i seguint l’esperit dels 
seus fundadors el Club Atlètic Mollet ha anat 
caminant a pas ferm fins el que coneixem 
fins ara. Dos dels moments importants de la 
història recent del nostre Club és quan al
1986 desprès d’una lluita constant per part 
de Alfons Falguera (aleshores president del 
Club) comença la construcció de les pistes 
que coneixem actualment, permetent així la 
pràctica en condicions òptimes de 
l’atletisme. I per altra banda, al 1992 
(aproximadament) amb l’aposta per la 
formació dels més joves en la pràctica de 
l’atletisme s’inicia l’Escola d’atletisme que 
encara avui en dia segueix activa, complint 
25 anys aquesta temporada 2016-2017.

El Club Atlètic Mollet és defineix com una gran 
família, que participa, col•labora i vetlla per el 
bon nom i la promoció de l’atletisme i del seu 
Club. És per això que els valors que transmetem 
en el nostre Club son de creixement personal i 
relacions interpersonals com: 

• Aprendre de les derrotes i les victòries 
• Escoltar el cos, les sensacions i la ment
• Valorar el treball metòdic, disciplinat i ben 
fet 
• Dificultat de superar-se a un mateix 

En el nostre esport es tracta a tots els 
esportistes per igual i impera el respecte i la 
bona educació. Ni es xiula, ni s’escridassa ni 
s’insulta, sinó que s’aplaudeix al nostre i al 
desconegut, del primer a l’últim. D’aquesta 
manera, l’esportivitat, el “fair play” i el 
companyerisme es una de les màximes del 
nostre Club. 

Són atletes destacats sorgits del nostre Club; 
Carmen Sánchez, Oriol Bonet, Ainara Acevedo, 
Adrià Burriel, Ingrid Andrés, Albert Raga i 
Antonio López que destaquen per la seva 
trajectòria internacional. 

 Atleta Molletà especialista en fons i un dels millors de mitjans de la dècada de 1910. Guanyà els dos primers Campionats d’Espanya de camp a través per 
equips representant Catalunya (1916, 1917). També es proclamà campió de Catalunya dels 5. 000 m llisos (1916). El 1915 fou segon del rànquing espanyol dels 
5. 000 m llisos i el 1917, segon dels 10. 000 m.

1 

1 

Alguns d’aquests jugadors van contactar amb 
l’atleta Josep Erra   del F.C. Barcelona perquè 
els entrenés. A partir d’aleshores, Alfons 
Falguera juntament amb Càndid, Carles Sans, 
Enric Carol, Pere Carrera, Vicenç Torrents  i 
d’altres atletes amb el suport del seu 
entrenador, funden la secció “Sport Club 
Mollet”, al 1929 i es federa com a Club a la 
Federació Catalana d’Atletisme el 1931.

interessar-se per crear una secció 
d’atletisme.   
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E L  
CL U B  

E El Club Atlètic Mollet, com entitat esportiva té per 
objecte el foment i la pràctica de l’atletisme, és per 
això que es troba inscrit a la Federació Catalana

d’Atletisme (FCA) i la Real Federación Española de 
Atletismo (RFEA). 

El Club Atlètic Mollet es defineix com una associació 
esportiva sense ànim de lucre, que és financia íntegrament 
gràcies a l’aportació dels socis, les quotes de l’escola 
d’atletisme, una subvenció anual de l’Ajuntament de Mollet 
i l ’aportació puntual d’algun patrocinador per activitats 
concretes. 

La finalitat última del club es que es fomenti la pràctica 
l’Atletisme com esport a qualsevol edat i sigui un 
complement de formació personal, ja que habitua a la 
persona a treballar aspectes com l’esforç, a la disciplina 
personal en la consecució de l’assoliment d’objectius, a la 
convivència, a donar el millor de un mateix, a ser 
conscient de les pròpies limitacions, i a compartir, tant 
triomfs com posicions menys favorables; però sobretot, 
contribueix a la formació integral de la persona.
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ÒR G A N S  
D E  
G O V E R N  
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El club, tal i com està regulat als estatuts i es 
desenvolupa al reglament, disposa que els òrgans 
de representació, govern i administració seran: 

- L’assemblea general (com a òrgan superior de 
govern del Club i els seus acords són per a tots els 
socis i per la Junta directiva). 
- La junta directiva, executora dels acords 
adoptats a l’assemblea. 

En l’actualitat la junta directiva està formada per 
les següents persones: 

- Joan Ollé Sedó – President del Club Atlètic 
Mollet 
- Antonio Moreno Olivares – Secretari del Club 
Atlètic Mollet 
- Nicolàs González Soler – Tresorer del Club 
Atlètic Mollet 

A part d’aquests membres, l’entitat compta amb la 
col•laboració de nombrosos atletes que hi donen 
suport en tasques com organització de 
competicions, pàgina web, xarxes socials, correcte 
funcionament del Club... 



El Club Atlètic Mollet distingeix en diverses modalitats de 
socis, tot i que en termes de participació a l’assemblea general 
només tenen veu i vot aquells socis majors de 18 anys. 

Així doncs, veiem la classificació de socis segons tipologia: 

- Escola d’atletisme (socis d’entre 4 i 14 anys) 
- Tecnificació (socis d’entre 15 i 17 anys) 
- Socis (majors de 18 anys) 
- Voluntaris (persones que col·laboren al club i que no fan cap 
pràctica esportiva dins del Club). 

Cal tenir en compte que tot el personal voluntari que 
participa en tirar endavant el Club també se’l considera 
soci i no necessàriament és atleta, ja que l’àmbit de 
participació és diferent segons la voluntat de cadascun 
d’ells. 

Veiem doncs, el nombre de socis segons cada tipologia: 

- Escola d’atletisme: 191 
- Tecnificació: 100 
- Socis: 197 
- Voluntaris: 20 

Així doncs, estem superant els 500 socis que formen 
part d’aquest Club. 
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E Q U I P  
TÈCN IC  
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L’equip tècnic està format per una estructura jeràrquica però consensuada pel que fa referència a les 
decisions  que afecten a l'estructura del Club. 

*veure esquema nº1

Esquema nº1



ROGELIO 
VEGA

És entrenador nacional i fa 
atletisme des que era 
petit. Va començar la seva 
carrera esportiva com 
atleta a l’escola d’atletisme 
de La Llagosta dirigit per 
Rogelio Vega. Va iniciar la 
seva activitat el Club 
Atlètic Mollet a la 
temporada 1994-1995 com 
a atleta i farà salt de 
llargada i de triple a partir 
d’aquell any. Va estar 
preparant-se 
esportivament durant una 
temporada al C.A.R. de 
Sant Cugat. 
Ara mateix encara té el 
record del Club de llargada 
 aconseguit a Rubí el 2002 
amb una marca de 6,58 m. 
També va participar a 
l’equip de relleus del Club 
4X100. 

És entrenador nacional d’atletisme i 
Tècnic d’esport base. Va fer els seus 
primers passos en l’esport practicant 
futbol a La Llagosta. Va disputar el 1981 
la seva primera cursa, la del Corte Inglés 
i desprès totes les curses del Vallès ( 
Mollet, Montcada, Sta. Perpetua...). Per a 
poder practicar permanentment 
l’atletisme va anar a la Joventut Atlètica 
Montcada el 1989. El 1991 va fundar 
l’escola d’atletisme de La Llagosta, ja que 
havia grans atletes a La Llagosta i per el 
poble era una necessitat important. 
Finalment el 1994 va entrar a formar part 
del Club Atlètic Mollet com entrenador 
de fons i mig fons portant els millors 
atletes de La Llagosta (Ainoa Infantes, 
Sonia Bocanegra, Raúl Gracia, Nicolás 
Escribano, Israel Calvillo). Actualment 
s’encarrega de la part de direcció 
tècnica i coordinació de l’activitat 
esportiva del Club. 

RAÚL 
GRACIA

Fa atletisme des de els 14 anys. És 
monitora nacional d’atletisme i va ser 
entrenadora de Clubs( C.A.R 1997-1999). 
Sonia venia de entrenar a La Llagosta a 
l’escola d’atletisme. Entre el Club Atlètic 
Mollet a la temporada 1994-1995 com a 
atleta i més tard serà entrenadora de 
velocitat, llançament i salts. En aquest 
moment té el record de 60 metres llisos 
aconseguit el 1997 a Vilafranca amb un 
temps de 7’’81 i de 100 metres llisos 
aconseguit el 1999 a Can Dragó amb un 
temps de 12’’06.

SONIA 
BOCANEGRA



És l’entrenador del grup de 
fons i mig fons en 
l’especialitat de maratons i 
mitges maratons. Ja des de 
petit a Fez (ciutat natal) 
practicava l’atletisme fins 
avui que és un referent en 
l’atletisme del nostre país. 
En l’actualitat la seva 
carrera professional està 
lligada a l’atletisme i viu 
d’aquest esport, arribant a 
córrer unes 300 curses a 
l’any aproximadament.  

OTMANE 
BTAIMI

És l’encarregat de realitzar 
els entrenaments de 
manteniment pensats per a 
mares i pares del Club. 
Realitza activitats 
esportives com TBC, GAC, 
tècniques bàsiques de 
carrera, steps... Té 
formació com entrenador 
personal.  

ROMÁN 
MORENO



ELENA 
MUÑOZ

estudiant del cicle formatiu Conducció d’activitats fisicoesportives 
en el medi natural, ha realitzat les seves pràctiques durant la 
temporada 2016/2017 al Club Atlètic Mollet. La seva pràctica 
esportiva es desenvolupa en el futbol i s’interessa per l’atletisme 
durant aquest any. 

monitora titulada en el lleure, s’encarrega dels més petits de 
l’escola d’atletisme està vinculada a l’atletisme des de fa 
aproximadament 2 anys.  

ADRIÁN 
ABELLÁN

atleta del Club Atlètic Mollet s’interessa per 
l’atletisme gràcies al seu germà i es comença a 
vincular amb el Club. Des de la temporada 2016/2017 
és monitora de l’escola. 

ANDREA 
LÓPEZ

és monitora del Club Atlètic Mollet des d’aquesta temporada. 
Apassionada de l’atletisme fa anys que el practica i ha 
descobert en l’ensenyament a l’escola una vocació i passió per 
transmetre’l als més petits.  

MARIBEL
IÑÍGUEZ



CARLA 
VENTURA

actualment la coordinadora de l’Escola d’Atletisme. S’ha guanyat per 
mèrit propi aquesta responsabilitat perquè és una persona entregada, 
responsable i que desprèn la filosofia del Club. Atleta des de fa 6 anys 
i que li apassiona l’entrenament dels infants en la disciplina de 
l’atletisme. Actualment està pendent de realitzar el curs 
d’entrenadora de la FC Atletisme. 

atleta del Club Atlètic Mollet des de fa 3 anys, entrenant amb el grup de fons. 
Tot i la seva joventut ha fet el sal a l’escola d’atletisme com a entrenadora per 
aprendre i desenvolupar-se més en aquesta disciplina. Ha descobert una nova 
faceta dins de l’atletisme i gaudeix molt de les dues pràctiques.  

JUDIT 
OLTRA

entrenador i ex alteta del Club Atlètic Mollet, gaudeix i s’apassiona de 
l’ensenyament de l’atletisme als més petits. És monitor de temps de 
lleure fóra del Club. Ha estat monitor des de fa 4 temporades a l’escola 
del Club i aquesta última temporada s’ha especialitzat amb els salts i 
llançaments dels atletes d’infantil.  

ALEX 
SUT

atleta del Club des de fa 4 anys ha après al costat del director tècnic les 
tècniques de fons i mig fons. És una persona perseverant, entusiasta i 
apassionat. Es Tècnic superior animació i activitats físico-esportives fet 
que li dóna la els aprenentatges per transmetre les tècniques d’atletisme 
als infants. 

JUAN M. 
LÓPEZ



ADRIÁN 
VEGA

estudiant del cicle formatiu Conducció d’activitats fisicoesportives 
en el medi natural, ha realitzat les seves pràctiques durant la 
temporada 2016/2017 al Club Atlètic Mollet. La seva pràctica 
esportiva es desenvolupa en el futbol i s’interessa per l’atletisme 
durant aquest any.   

porta l’atletisme a l’ADN gràcies a la seva família, ha viscut el Club des de 
pràcticament el seu naixement. Entrenador especialista amb els més grans i 
que es desenvolupa còmodament amb l’ensenyament de llançaments (en 
especial la javelina). Ha estat atleta del Club així com durant molts anys 
entrenador de l’escola d’atletisme.  

ARNAU 
SÁNCHEZ

entrenador del grup de tecnificació (edats compreses entre els 16-18 
anys) des d’aquesta temporada tot i que ha estat atleta des de fa 3 anys. 
Ha descobert en l’ensenyament dels atletes una passió i ha esdevingut 
un punt de suport per als seus atletes i els seus progressos.  

LUÍS 
VAQUERO

ha estat atleta des de fa 6 anys del Club Atlètic Mollet. Des de fa 4 
temporades ha estat vinculat a l’escola d’atletisme i aquest últim any ha
estat vinculat als atletes que passen a cadet i s’especialitzen en una 
disciplina en concret de l’atletisme.  

GERARD 
RICO



Aquesta temporada ha estat un any ple d’emocions, de noves fites i de nous reptes que han fet que el Club 
Atlètic Mollet hagi evolucionat i és prepari per la següent temporada amb il•lusions renovades i amb ganes 
de posar en pràctica els nous aprenentatges que ens ha donat aquesta temporada.  

T E M P O R A D A  
2 0 1 6 / 2 0 1 7  
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a) CA T E G O R I E S

Distingim les categories dels atletes segons els anys de naixement i el tipus d’activitat que realitzen. Veiem 
doncs la categorització:  



Al Club Atlètic Mollet vetllem per 
oferir als nostres atletes un 
ventall ampli d’horaris per tal 
d’afavorir la pràctica de 
l’atletisme, per això, existeixen 
diversos grups i horaris tots els 
dies de la setmana, amb grups 
especialitzats segons disciplina i 
nivell. Actualment disposem de 6 
grups  

- Escola d’atletisme; Dilluns, 
Dimecres i Divendres de 18h a 
19:30h. Pensat per infants de 4 a 
14 anys que pretén oferir un espai 
on els nens/es puguin practicar 
l’atletisme. L’objectiu principal de 
l’escola és que els nens assoleixin 
totes les tècniques bàsiques i que, 
en arribar als 14 anys tinguin el 
nivell tècnic bàsic d’execució de 
totes les especialitats. Durant les 
primeres edats es busca ensenyar 
les tècniques més senzilles de les 
especialitats més complicades 
donat que es tracta del període en 
què els nens són més receptius i 
assimilen millor els conceptes 
tècnics. 

- Tecnificació; Dilluns, Dimarts, 
Dijous i Divendres de 18:30h a 
20:30h. Pensat per atletes en 
edats compreses entre els 14 i els 
18 anys començaran la seva etapa 
de tecnificació les categories 
Cadet, Juvenil i Júnior on
començaran a perfeccionar les 
seves qualitats per la o les proves 
en les quals podrà desenvolupar 
tot el seu potencial atlètic de cara 
a un futur esportiu, fins a la seva 
incorporació a la categoria de 
Promesa. 

- Fons i Mig fons; Dilluns, Dimarts, 
Dijous i Divendres de 18:30h a 20:30h. 
Pensat per atletes a partir dels 18 anys 
que participen en les carreres de llarg 
recorregut d'arreu de Catalunya i 
algunes de la resta de l'estat Espanyol. 

- Fons i Mig fons (grup 2); Dimarts de 
18:30h a 20:30h. Pensat per atletes 
majors de 18 anys que volen assolir un 
nivell més elevat de tècnica en mitja 
marató i marató. Els entrenaments 
tenen un nivell d’exigència més alt que 
el grup anterior, ja que l’entrenador 
participa com a llebre en nombroses 
curses de renom. 

- Velocitat i salts; Dilluns, Dimarts, 
Dijous i Divendres de 18:30h a 20:30h. 
Pensat per atletes majors de 18 anys 
que es centren en aquesta disciplina i 
que n’han sorgit atletes destacats que 
han participat en competicions 
internacionals en les seves categories 
i absoluts. Els atletes d'aquest grup es 
caracteritzen per ser un grup molt 
diferent però alhora una gran família. 
Del nostre grup han sortit campions 
de Catalunya i campions d'Espanya 
com per exemple, Adrià Burriel, Ingrid 
Andrès i Carmen Sánchez. I alguns que 
han format part d'aquest grup com 
Albert Raga, Ainara Acebedo, Ivonne 
Konan, Núria Pimpinela... 

- Manteniment; Dilluns, Dimecres i 
Divendres de 18h a 19:30h. Pensat per 
socis majors de 18 anys del Club amb 
baix o nul nivell de forma que 
pretenen realitzar algun tipus 
d’activitat física. Les activitats que 
realitzen són: gimnàstica, tècniques 
esportives, els jocs i classes dirigides 
coreografiades amb suport musical 
(steps, GAC, TBC, tonificació, 
exercicis de pilates, estiraments...). 

b) G R U P S  I  H O R A R I S



Al Club Atlètic Mollet distingim dos tipus de llicències federatives. 

Per als infants amb categories no competitives (o pre-competitives) se’ls fa la llicència amb el Consell Esportiu del Vallès 

Oriental (CEVO) i els atletes que ja poden competir a nivell territorial, amb la Federació Catalana d’Atletisme (FCA). 

Així doncs, veiem el nombre i distribució de llicències segons categoria i tipologia. 

c) L L ICÈNCI E S  F E D E R A T I V E S



En moments puntuals en què les competicions ja afluixen i són 
menys exigents el Club organitza activitats relacionades amb 
l’atletisme per tal de motivar els atletes.
Aquestes activitats són: 

Festa de l’Esport al Carrer; és una activitat promoguda per 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès (àrea d’Esports). La Festa de 
l’Esport al carrer és un dels esdeveniments més destacats del 
calendari esportiu a la ciutat. La primera edició es va fer l’any 
1993, després dels Jocs Olímpics. Al llarg de les edicions 
anteriors, la Festa s’ha consolidat com un acte molt especial on 
tots els participants, nens i nenes a partir dels cinc anys, poden 
passar una estona agradable amb tot el conjunt d’activitats 
esportives programades. 
Al llarg de l’avinguda de la Llibertat, al centre de la ciutat, es 
preparen al matí tot d’estacions esportives (mini tennis, futbol 
3x3, motos infantils, atletisme, hoquei, bàsquet, etc.) perquè tots 
els participants puguin conèixer i gaudir de diferents esports. Es 
tracta d’una de les activitats amb més tradició i amb més 
participació popular. 
Dia: 28 de Maig de 2017 

Campus d’estiu; activitat per a nens d’entre 4 i 16 anys durant el 
mes de Juliol en horari de matí (8h a 14h). És realitzen activitats 
esportives en gran mesura, tot i que també es realitzen tallers, 
activitats d’aigua, excursions pels entorns de les instal•lacions... 
Entre els objectius d’aquesta activitat és la de la convivència, la 
relació amb altres grups d’edat i els valors socials. 
Dates: 26 de juny al 28 de Juliol de 2017 

Olimpíades Cadets, Juvenil, Júnior; quan s’atura el calendari de 
competicions al Juliol, diversos grups del Club s’organitzen entre 
ells per a realitzar activitats paral•leles. Una d’elles es les 
olimpíades en que competeixen entre els diversos membres del 
grup en les diferents disciplines de l’atletisme, amb un doble
objectiu, primer provar diverses proves que no estan habituats a 
realitzar, i segon establir vincles i llaços amb la resta de 
companys de grup.
Dates: Juliol 2017 

Olimpíades Veterans; quan s’atura el calendari de competicions 
al Juliol, diversos grups del Club s’organitzen entre ells per a 
realitzar activitats paral•leles. Una d’elles es les olimpíades en 
que competeixen entre els diversos membres del grup en les 
diferents disciplines de l’atletisme, amb un doble objectiu, 
primer provar diverses proves que no estan habituats a realitzar, 
i segon establir vincles i llaços amb la resta de companys de grup. 
Dates: Juliol 2017 

d) A L T R E S  ACT I V I T A T S



Es realitzen programes d’entrenament personalitzats i adaptats
a cada grup d’atletes, prenent especial atenció als objectius 
grupals, tot i que també és pren atenció a objectius personals 
de cada atleta. 
Veiem doncs, un exemple de programació de cada grup.  

P R O G R A M A  
TÈCN IC
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R ECU R S O S  
U T I L I T Z A T S
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Per a la realització dels entrenaments i 
activitats que genera el Club Atlètic Mollet 
s’utilitzen les pistes d’atletisme Pedra 
Salvadora de Mollet del Vallès, instal•lacions 
que son propietat de l’Ajuntament de la 
ciutat i que gràcies a un acord que es 
subscriu anualment, permeten la utilització
d’aquestes. 
És permet la utilització de 6 carris, gimnàs i 
vestuaris. A més a més, les instal•lacions 
recentment disposen d’un local social on 
reunir-se els socis i demés personal 
relacionat amb el club. 
A més a més, s’ha subscrit un acord amb 
l’Escola Sant Gervasi (de la mateixa població) 
des d’aquesta temporada per tal de poder 
utilitzar la piscina coberta a canvi que la 
secció Club Triatló Sant Gervasi faci ús de 
les instal•lacions del Club Atlètic Mollet.  

D’aquesta manera, disposem dels espais i 
activitats per el correcte desenvolupament 
del nostre esport, amb la finalitat d’oferir als 
atletes entrenaments òptims i ajustats als 
seus objectius. 
A més a més, i tal i com hem esmentat
anteriorment, les activitats paral•leles que es 
realitzen enforteixen el teixit social del 
nostre Club, aconseguint a part de la 
pràctica esportiva, esdevenir una gran 
família. 
A més a més, en passades temporades el Club 
Atlètic Mollet ha estat club filial de la 
Joventut Atlètica Sabadell i enguany s’ha 
canviat el projecte per esdevenir filial de la 
secció d’atletisme del FC. Barcelona, gràcies 
a l’estreta relació d’alguns atletes que 
provenen del nostre Club i que des de fa uns 
anys són atletes d’aquest club. 



Gràcies a la llarga trajectòria com a Club i a l’experiència dels seus membres en la organització 
i realització d’actes esportius (tant a nivell de club com a nivell personal) ha permès un elevat 
èxit en les activitats que s’organitzen, tant a nivell federat com a nivell amateur. 
És per això, que hem realitzat al llarg de la nostra història competicions tant a nivell provincial, 
territorial com nacional. És per això que a continuació és detalla un llistat d’activitats 
organitzades pel Club aquesta temporada 2016/2017.  

E S D E V E N I M E N T S  
E S P O R T I U S  
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Escola d'Atletisme 

Benjamins 
- Alejandro Muñoz i Shirelle Hope – Campions de Catalunya en Salt d’altura. 
- Jordi Mir – 5è de Catalunya en llançament de pilota. 
- Nayla Carmona – 7ena de Catalunya en longitud 
- Shirelle Hope – 7ena de Catalunya en 60 mll 
- Equip Benjami CA Mollet – Campions del Cros comarcal per equips. 
- Alejandro Muñoz – 2n classificat en 400mll del Trofeu Natalia Amiel

Alevins 
- Rebeca Melero 3a - Cross Sant Feliu de Codines 
- Pau Sirat 1r; Ayoub Zouhri 2n; Iu Arbiol 3r - Cross Parets del Vallès 
- Pau Sirat 1r; Ayoub Zouhri 2n; Ferran de la Piedra 3r; Laura Puyuelo 3a – Cross de Vilanova del Vallès 
- Pau Sirat 2n – Cross de Montornès del Vallès 
- Laura Puyuelo 1a; Pau Sirat 1r; Ayoub Zouhri 2n – Cross de Mollet del Vallès 
- Laura Puyuelo 1a; Ayoub Zouhri 1r – Cross de Canovelles 
- Laura Puyuelo 2a – Cross de La Roca del Vallès



Participació en curses 

Cross 
- Sant Feliu de Codines 
- Parets del Vallès 
- Vilanova del Vallès 
- Montornès del Vallès 
- Granollers 
- Mollet del Vallès 
- Canovelles 
- Les Franqueses del Vallès 
- La Roca del Vallès 
- Caldes de Montbui 
- Campionat de Catalunya de Cros Individual i de Clubs (Caldes de Malavella) 

Pista Coberta 
- Trofeu Sabadell de Promoció (Pista Coberta de Sabadell) 
Aire Lliure 
- Controls 
- Trofeu d’Any Nou de Promoció (Granollers) 
- Control Social CA Mollet 
- Control de Promoció de Relleus (Granollers) 
- Jornada Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus (Vic) 
- Trofeu Pratenc AA de Promoció (Prat de Llobregat) 
- Campionat de Catalunya de Clubs Aleví (Prat de Llobregat) 
- Jornada Prèvia Campionat de Catalunya Aleví (Castellar del Vallès) 
- Campionat de Catalunya Aleví (Castellar del Vallès) 

Ruta 
- Campionat de Catalunya de Milla (Granollers) 
- Milla Urbana de Mollet del Vallès 
- Milla Urbana de Montcada i Reixac 



Cadets – Juvenil – Júnior- Absolut; 

Tyler Hope Expósito 
- Campió de Catalunya Alçada d’Aire Lliure 

Ismael Faty Tolosa 
- Campió de Catalunya de 60mll de Pista Coberta 

Antonio López Segura
- Trobada internacional Iberoamericana Espanya . Portugal- 1er classificat en 1.500 mll 
- Campió de 2 milles de Virginia (EEUU) 

Isaac Paradas Falcó 
- Campió de Catalunya 1.000 mll en Pista Coberta 
- 3er d’Espanya 1.000 mll de Pista Coberta 
- 4rt del Cros Internacional d’Elgoibar 
- 3er classificat en campionat d’Espanya de Cros Cadet (amb la selecció catalana d’atletisme) 
- 1er Classificat en la Milla de Granollers 

Maria Carner Rodríguez 
- Campiona de Catalunya 3.000 mll 
- 5ena classificada en el Cros Internacional d’Elgoibar 
- Campiona de Catalunya en Cros Juvenil (amb la selecció catalana d’atletisme) 
- 1era Classificada en la Milla de Granollers 

Clara Herraiz Prat 
- 2na Classificada en la Milla de Granollers 

Ghita Bahim Houari 
- 3era Classificada en la Milla de Granollers 
- 6ena Classificada en el Cros Internacional d’Elgoibar 

Ismael Faty Tolosa 
- 1er classificat Campionat de Pista Coberta a Sabadell 

Alfred Rodríguez Martínez 
- 1er Classificat al Cros de St. Feliu de Codines 
- 1er Classificat al Cros de Parets del Vallès 
- 1er Classificat al Cros de Mollet del Vallès 
- 1er Classificat a la Milla de Montcada i Reixach 
- 1er Classificat a la Milla Popular de Granollers 
- 2n Classificat al Cros de Caldes de Malavella 
- 3er Classificat a la Milla de Mollet del Vallès 



Veterans; 
José Prieto Calzón 
- Subcampió de Catalunya Veterans M65 en 400mll 
- 3er Classificat Campionat de Catalunya Veterans en 800mll en la seva categoria 
- 1er Classificat en la seva categoria a la Cursa de Guanta 
- 1er classificat en la seva categoria al Cross de Caldes de Malavella 
- 1er Classificat en la seva categoria a la Milla de Granollers 
- 2n Classificat en el Campionat de Catalunya en Ruta 
- Subcampió als 10km en Ruta de Martorell 
Josep Mª Ferrer i Puigvilà 
- 1er Campió de Catalunya llançament de Martell en la seva categoria 
- 2n Campió de Catalunya llançament de Martell pesat en la seva categoria 
Marc Tort Moreno 
- 3er Campionat de Catalunya 10km en ruta a Sabadell 
- Campió de Catalunya curses de Muntanya a Sentmenat
- 3er al Campionat de Catalunya de Pista Coberta a Sabadell en la prova de 800mll 
- 3er al Campionat de Catalunya de Pista Coberta a Sabadell en la prova de 1500mll 
- 6e Campionat d’Europa de cursa de muntanya (Montescatano) a Montacada en la seva categoria 
- 3er Classificat a la Milla en ruta de Granollers 
- 3er Classificat Campionat de Catalunya de Veterans en 800 mll en la seva categoria 
- 2n Classificat de la general a la cursa Trencacames de Granollers 
Maribel Iñiguez 
- 2na de Catalunya de Veterans en 3.000mll en la seva categoria 
- 3era del Campionat de Catalunya de Pista Coberta en 800mll
Pablo Parrado Gamito 
- Subcampió de Catalunya Veterans en la seva categoria de 3.000m obs. 
- 3er Classificat en el Trencacames de Granollers 
Lluís Olivé Pi 
- 3er Classificat en Campionat de Catalunya Veterans en 3.000 m obs. en la seva categoria 
Xavier Quilez Lazaro 
- 3er Classificat en Campionat de Catalunya Veterans en 5.000 m marxa. en la seva categoria 
Joaquin Parejo Macho 
- 3er Classificat en Campionat de Catalunya Veterans en llançament Pes 6kg. en la seva categoria 
- 3er Classificat en Campionat de Catalunya Veterans en javelina en la seva categoria 
- 3er Classificat de Catalunya de Curses de Muntanya 
- 12è Classificat del Campionat d’Europa de Cursa de Muntanya 
Antonio Huerga Pablos 
- 2n Classificat Cursa Trencacames de Granollers 

3ers classificats Equip de Veterans en relleus 4x400 mll per dos equips del CA Mollet. 
3era posició relleus per equips al Triatló Garmin de Barcelona del CA Mollet 
1ers per equips al CA Mollet a la Cursa St. Vicenç 2017 de Mollet del Vallès 
Participació 10 atletes veterans al Campionat Individual i Relleus Veterà pista coberta 
Participació 14 atletes veterans al Campionat Individual i Relleus Veterà aire lliure 
12ena posició Campionat Veterans de Clubs d’Atletisme de Catalunya Pista Coberta 
10ena posició Campionat Veterans de Clubs d’Atletisme de Catalunya Aire Lliure 



Reconeixements locals – Nit de l’Esport (Mollet del Vallès) 
- Millor promesa masculí: Marçal Herraiz Prat 
- Millor equip de base: Equip cadet femení 
- Millor entrenador: Rogelio Vega Martín 

Participació en Curses: 

Juan Pérez; 
- Mitja Marató de Montornès
- Milla de Mollet del Vallès 

Miguel Àngel Catalán; (amb la bandera de Ciutat Europea de l’Esport – Mollet del Vallés) 
- 10km Marató Ciudad de Zaragoza 
- 10km Rock’n’Roll Marathon de Madrid 
- 10km Marató Ciutat de València 

Albert Martínez; 
- Marató de Barcelona 



Cadets; 
Al llarg de l’any, els cadets s’organitzen per 
realitzar activitats paral•leles sovint relacionades 
amb sopars, dinars... amb els seus entrenadors. 

Socis adults; 
Així com passa amb els cadets, la resta de grups
organitzen a final de temporada (juny-juliol) el 
sopar de cloenda de l’activitat física. 
A més a més, també realitzen entrenaments 
paral•lels amb bicicleta, sortides a Montserrat, 
córrer pel parc natural del Corredor, ... 
També és va organitzar una competició social 
atlètica amb la finalitat que els beneficis 
ajudessin a realitzar el projecte final de curs d’un 
atleta del Club basat en un curtmetratge. 

Sopars de germanor del CA. Mollet; 
Durant l’any el Club organitza dos sopars oberts a 
tots els socis de la institució (sense que aquest 
subvencioni res) tant per Nadal com per la 
revetlla de St. Joan. En el primer cas, sempre és 
realitza en algun restaurant del municipi i el 
segon es realitza a les mateixes pistes del Club. 
A més a més, recentment s’ha instal•lat un mòdul
prefabricat a les pistes que fa la funció de local 
social, on els socis poden reunir-se. L’espai 
disposa d’una petita cafetera i jocs de taula.  

Al Club Atlètic Mollet primer de tot és 
una gran família, i amb aquest esperit 
treballem. És per això que al llarg de la 
temporada és realitzen diverses 
activitats amb aquest objectiu. 
   
A l’escola d’atletisme; 
A inici de temporada és realitza un 
control social. Aquest control serveix als 
monitors i coordinadora per conèixer en 
quin estat de forma estan els nens, per 
fer un primer reconeixement si algun 
nen/a destaca en alguna prova... però 
sobretot perquè els infants provin totes 
les proves que poden arribar a realitzar 
en les competicions i alhora hi perdin la 
por. 
Tot i ser una activitat social, aquest 
control és realitza el més fidel a una 
competició de la Federació amb els 
monitors fent de jutges, preparant 
l’esquema de proves d’una competició 
habitual i en horari de matí. 
A l’escola també es realitzen dues festes 
de cloenda a l’any. Una d’ella coincideix 
amb les festes de nadal, en que es fa 
cagar el tió i un berenar i l ’altra a final de 
temporada en què és realitza una festa 
de l’aigua amb inflables i berenar. 
A més a més, un cop finalitzada l’escola 
d’atletisme al juny, els monitors 
organitzen un Campus esportiu per tal de 
combinar la pràctica esportiva amb el 
lleure per els nens de l’escola com també 
és obert a la resta d’infants del municipi.  

ACT I V I T A T S  
S OCI A L S
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El Club Atlètic Mollet disposa d’un sol 
patrocinador i de col•laboradors puntuals per 
algunes activitats que realitza. 

Aquests són: 

Patrocinador; 

Aquest patrocinador apareix tant a l’equipació oficial 
del Club així com també a la pàgina web. 

Col•laboradors; 

Els col•laboradors participen amb espècies a les 
activitats que organitza el club, en la seva gran mesura 
a la Cursa St. Vicenç que és la que dóna reconèixement 
i rellevància a l’entitat.  

P A T R OCI N A D O R S12



O B J ECT I U S  
T E M P O R A D A  
2 0 1 8 - 2 0 1 9

12

Promocionar l'esport dins de la ciutat de Mollet del Vallès, a través dels recursos proporcionats al llarg 
d'aquesta temporada per l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Continuar treballant amb els atletes presents en la temporada 16/17 participant en la seva evolució com a 
persones i esportistes, millorant els resultats obtinguts en la temporada anterior. 
Prosseguir amb la labor de captació de nens interessats en aquest esport, especialment en les categories 
escolars, per fomentar el creixement del club i les modalitats esportives d’atletisme a la ciutat de Mollet 
del Vallès. 

Participar en Campionats organitzats tant per les Federacions d’altletisme així com també el consell 
esportiu del Vallès Oriental. 

Poder comptar amb l'ús de les instal•lacions per promoure el desenvolupament del club, així com seguir 
col•laborant amb altres entitats (com és el cas del Sant Gervasi) per tal d’oferir un plus als nostres atletes. 
Ampliar els nostres recursos respecte a la temporada 16-17, pel que fa a l'ús de les instal•lacions, i l'ús de 
recursos materials específics d’atletisme, com és el cas de tanques, pesos, steps, cons, etc. Aquest últim 
propòsit es deu a la necessitat de treballar en la conscienciació dels atletes del bon ús del material i de 
vetllar perquè es reculli un cop usat. 

Treballar també amb la bona relació tant amb els patrocinadors com els col•laboradors, així com també, 
aconseguir-ne de nous per activitats puntuals.  




