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Diumenge, 17 de desembre
Parc Font de Montjuïc
POLIESPORTIU

El Cros de Sants-Montjuïc,
esport escolar i solidaritat

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

dària per donar un cop de mà al
laboratori de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona.
El pròxim cros tindrà lloc el diumenge, 21 de gener, al Parc de la Maternitat de les Corts.

Finalitzades les curses, es van entregar medalles als primers classificats i obsequis a tots

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

També va estar molt present l’stand
de la Màgic Line 2017, que se celebrarà el diumenge, 25 de febrer de
2018, a la Ciutat Comtal. En aquest
stand, petits i grans van tenir l’oportunitat d’inscriure’s en una acció soli-

APRÈN

competir en una jornada plena de
diversió i bon ambient familiar que
va tornar a comptar amb la música de l’Acadèmia Dj Plastic: la millor
forma de posar melodia i ritme a un
esdeveniment atlètic per a petits i
joves d’allò més dinàmic.
Novament, el Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona, organitzador del cros amb la col·laboració
del Districte de Sants-Montjuïc,
l’UE Sants i l’Escola Proa, va habilitar un village ple d’stands protagonitzats per Aneto, que va ajudar als
assistents a recuperar forces i calor
amb una bona tassa de caldo solidari a favor d’ADIA (l’ONG d’El Consell), HCG Servicios Sanitarios i La
Boqueria, entre altres.

Dels més ganàpies als més petits: tots a córrer el circuit de Sants-Montjuïc! (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

CENTENARS DE NENS, NENES
I JOVES VAN PARTICIPAR AL
NOVÈ CROS DE LA CHALLENGE,
UNA CURSA DIVERTIDÍSSIMA!

18/12/17

Al voltant de 650 participants
escolars van formar part del 9è Cros
de Sants-Montjuïc, una cita ineludible de la temporada de la Challenge de Cros Escolar de Barcelona.
Les curses van començar a les
10.00 h. i van celebrar-se fins a les
13.00 h.
Centenars d’infants i joves van

