XI Cros de Nou Barris
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Esports

Atletisme / Cros
Diumenge, 15 d’abril
Parc Central de Nou Barris
ATLETISME / CROS

Nou èxit de participació en
l’exigent cros de Nou Barris

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

acollir una gran cursa orientada a
totes les categories escolars, gràcies al CEEB i, especialment, a la
col·laboració de la Fundació d’El
Consell, els participants de Superacció i el Districte de Nou Barris.

Finalment, es van entregar medalles als primers classificats i un obsequi a tots els participants

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

A més a més, el village, ubicat
prop del punt de sortida de la cursa, acull altres espais vinculats als
diferents patrocinadors de la Challenge.
Una vegada més, Nou Barris va

APRÈN

recórrer el parc durant un matí
d’allò més assolellat.
Amb aquesta, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona ha
celebrat un total de 6 curses de
la Challenge de Cros, a punt per
concloure la temporada amb la de
Sant Andreu, que se celebrarà al
Parc de la Llera del Riu Besòs diumenge, 6 de maig; i l’acte de cloenda i la cursa Suma’t, que tindran lloc als Jardins Vil·la Amèlia de Sarrià el diumenge 27 del
mateix mes.
ADIA, l’ONG d’El Consell, segueix
recaptant diners dels visitants
que s’acosten a l’stand d’Aneto a
recuperar forces amb una bona
tassa de caldo.

La propera parada és el novè Cros de Sant Andreu! (Fotos: Alex Rodríguez)

TR OBA

CENTENARS D’ATLETES DE TOTES
LES CATEGORIES ESCOLARS VAN
PARTICIPAR EN LA CURSA MÉS
EXIGENT DE LA TEMPORADA

19/4/18

Els desnivells del Parc Central
de Nou Barris van posar a prova
als petits i joves atletes d’aquesta onzena edició del Cros de Nou
Barris, celebrada el passat diumenge, 15 d’abril.
Durant la jornada, que es va
desenvolupar de 10.00 a 13.00
h., centenars d’esportistes van

