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El velocista del CA Sant Celoni
Oriol Madí bronze al Campionat
d'Espanya Absolut
L'atleta de Santa Maria de Palautordera ha aconseguit la fita una setmana
després de ser subcampió estatal Sub23 de 200 metres en pista coberta

Oriol Madí a Antequeras on ha estat tercer del Campionat d'espanya de 200 metres llisos en pista coberta |
CA Sant Celoni

L'atleta de Santa Maria de Palautordera del CA Sant Celoni està en un gran moment de forma i
aquest cap de setmana ho ha demostrat una vegada més aconseguint la medalla de bronze en
el 51è Campionat d'Espanya Absolut de pista coberta que s'ha celebrat a Antequera (Màlaga)
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després de marcar un temps de 21"40 en la prova de 200 metres en pista coberta.

Madí ho ha aconseguit després de diverses proves gairebé consecutives la més recent fa
només una setmana a Salamanca
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/12020/atleta/santa/maria/palautordera/oriol/ma
di/subcampio/estatal/sub23/200/pista/coberta) on va fer plata en el Campionat Sub 23 que en
realitat és la seva categoria. Dies enrere s'havia proclamat doble campió de Catalunya Absolut i
Sub 23
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/11969/atleta/ca/sant/celoni/oriol/madi/doble/ca
mpio/absolut/sub23/200/pista/coberta) , també en aquesta prova de velocitat.

Setze anys després

Aquest podi en un campionat estatal feia setze anys que un atleta del CA Sant Celoni no
l'aconseguia. L'any 2003 Carles Lorente que va ser medalla de bronze en la prova de 800 metres
en el 39è Campionat d'Espanya de pista coberta que es va celebrar a València.

Andreu Gómez campió de salt d'alçada

D'altra banda, aquest cap de setmana el també atleta del CA Sant Celoni, Andreu Gómez, s'ha
proclamat campió de Catalunya Màster en Pista Coberta de categoria M50 de salt d'alçada en pista
coberta amb un salt d'1,46 metres. El campionat es va celebrar a Sabadell. Aquesta medalla
suposa el quart any consecutiu com a campió.
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Andreu Gómez campió de Catalunya M50 de salt d'alçada en pìsta coberta Foto: CA Sant Celoni
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