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Atletisme / Cros
Diumenge, 2 d’abril
Parc Central de Nou Barris
ATLETISME / CROS

Els atletes de la Challenge
superen el de Nou Barris
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la. Pel que fa als col·laboradors, el
CEEB va comptar amb el suport
de difusió de la FEEB i amb l’ajuda de Superacció, una associació
que també entén l’esport com una
eina per treballar els valors.

La jornada es va celebrar dins un ambient càlid, divertit i familiar
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CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

motivació i esforç. Novament, la
jornada, que es va celebrar durant
tot el matí, va comptar amb participants de totes les categories
escolars i amb una entrega final
de medalles als primers de la tau-

APRÈN

El passat diumenge, 2 d’abril, es
va celebrar la desena edició del
Cros de Nou Barris i ADIA va tornar a estar present.
Els participants i els familiars
d’aquests també van gaudir dels
serveis habituals, com és el cas
del subministrament de peces de
fruita, aigua i un complet lot d’obsequis a cadascun dels corredors
i corredores. Molts d’aquests també van participar en la campanya
Jo Soc CEEB per commemorar el
40è aniversari del CEEB.
El circuit de Nou Barris és conegut
pels seus nombrosos desnivells.
Es tracta del més irregular de la
Challenge: un repte que els petits
i joves atletes van afrontar amb

Centenars de participants van gaudir del Cros de Nou Barris (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

AL VOLTANT DE 700 ATLETES
VAN PARTICIPAR EN LA DESENA
EDICIÓ DEL CROS DE NOU
BARRIS: UN REPTE ESCOLAR!

30/1/17

La Challenge de cros escolar de Barcelona segueix contribuint a una causa humanitària de
rellevància internacional. ADIA,
l’ONG d’El Consell, està present
en cadascuna de les curses a través d’un stand que ofereix, per un
preu simbòlic, caldo solidari als
assistents a la cursa.

