IX Cros Nou Barris
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Esports

Atletisme / Cros
Diumenge, 17 d’abril
Parc Central de Nou Barris
ATLETISME / CROS

Més de 700 atletes participen
al novè Cros de Nou Barris

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

i més diversió per la Challenge:
un dels grans esdeveniments
d’esports individuals de la casa.
L’última cursa del curs se celebrarà al Parc de la Llera de Sant
Andreu el 22 de maig.

Les curses de la Challenge també són jornades obertes a l’observació i a la reflexió

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

una bona dosi de música electrònica, gràcies a l’habilitat de Vanesa Cruz. A més a més, el CEEB ha
aconseguit una nova fita: superar la xifra de llicències de la temporada anterior. Més participants

APRÈN

l’Esport Escolar de Barcelona va
comptar amb la col·laboració de
Superacció, que va contribuir a
la part tècnica del circuit, i també els treballadors de la Fundació i el Districte de Nou Barris,
que es van encarregar de l’organització de l’esdeveniment.
La cursa, que es va celebrar de
10.00 a 13.00 h. al Parc Central
de Nou Barris, va ser un nou
èxit esportiu orientat a l’atletisme escolar.
Va comptar amb la presència del
patrocinador principal, Nationale Nederlanden, i de les entitats col·laboradores. L’Acadèmia Dj Plastic va donar ritme i
bon ambient a la jornada amb

La jornada va tenir una molt bona acollida per part de familiars i participants (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

LA CATEGORIA “MINI” VA SER,
UNA VEGADA MÉS, UN ÈXIT
OBERT ALS ATLETES MÉS
MENUTS DE LA COMPETICIÓ

18/4/16

El passat diumenge, 17
d’abril, es va celebrar el penúltim cros de la Challenge Escolar
de Barcelona. Més de 700 nens,
nenes i joves de totes les categories van participar en un dels
circuits més irregulars del curs:
el Cros de Nou Barris. Per aquesta novena edició, El Consell de

