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Esports

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

El novè Cros de Nou Barris
estrenarà la categoria mini

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

un itinerari d’emoció i aventura
d’allò més exclusiu, idoni per a
tots els amants de l’atletisme.
Novament, la cursa comptarà
amb la nova categoria “mini”, un
tast orientat als més petitons.

La jornada comptarà amb els “stands” habituals per oferir un bon servei al participant

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

suar la samarreta a base de bé,
ja que el de Nou Barris és un dels
més irregulars de la Challenge de
Cros Escolar. Els desnivells amb
els quals es trobarà el corredor o
corredora faran d’aquesta cursa

APRÈN

cursa, que se celebrarà de 10.00
a 13.00 h. al Parc Central de Nou
Barris, arriba a la seva novena
edició, un nou èxit esportiu que
comptarà, una vegada més,
amb la participació de centenars de nens, nenes i joves de
totes les categories escolars.
Com ja és habitual, l’esdeveniment comptarà amb la presència del patrocinador principal,
Nationale Nederlanden, i de les
entitats col·laboradores. Tornarà a amenitzar la jornada l’habilitat i artesania de la trenca-pistes Dj Vanesa Cruz, cara i ulls de
l’Acadèmia Dj Plastic de Barcelona. Quant al circuit, convé assistir ben preparat i amb ganes de

S’espera una molt bona acollida per part de participants i familiars (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

PER PRIMERA VEGADA, EL CEEB
CELEBRARÀ LA CATEGORIA
“MINI” EN EL CROS ESCOLAR DE
NOU BARRIS, UNA CURSA ÚNICA

15/4/16

El treball en equip és un dels
valors que més destaca en el
Cros de Nou Barris, que aquest
diumenge, 17 d’abril, a primeres
hores del matí, el CEEB prepararà amb l’ajut dels treballadors
de la Fundació d’El Consell i de
Superacció. Aquests s’ocuparan
de la part tècnica del circuit. La

