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Esports

Atletisme / Cros
Diumenge, 18 de febrer
Parc Joan Miró
ATLETISME / CROS

La Challenge de cros segueix
recaptant diners per ADIA

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

el suport tant de l’Associació com
del mateix Districte de Ciutat Vella.
Una nova festa atlètica orientada
a la diversió de tota la família està
esperant als esportistes escolars de
la Challenge... Prepareu-vos!

Cada mes, centenars de familiars, infants i joves es reuneixen per gaudir plegats de l’esport

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

La pròxima cursa de la temporada,
5a d’enguany, traslladarà la Challenge fins al districte de Ciutat Vella per
celebrar el 12è Cros del barri. Tindrà
lloc al Parc de la Ciutadella el diumenge, 4 de març, i comptarà amb

APRÈN

diumenge, 18 de febrer.
La jornada, novena consecutiva
que es desenvolupa al Districte,
va comptar amb la col·laboració
d’aquest i també de l’associació
esportiva de l’Eixample i el CEM
Joan Miró.
Centenars d’infants i joves de totes
les edats i categories van competir
amb esforç i motivació en aquesta quarta prova de la Challenge
de cros escolar d’aquest curs: una
gran festa atlètica impulsada pel
CEEB amb el suport de diferents
patrocinadors.
L’Acadèmia Dj Plàstic va posar color
a les curses, que van succeir de
10.00 a 13.00 h., a base de música electrònica d’allò més enèrgica.

La Challenge de Cros acull a milers d’atletes escolars cada temporada! (Fotos: Cesc Maymó)

TR OBA

CONVÉ RECORDAR QUE LES
INSCRIPCIONS AL CROS ES
PODEN TRAMITAR DE FORMA
PRESENCIAL FINS AL MATEIX DIA

19/2/18

La recaptació solidària d’ADIA,
l’ONG d’El Consell, segueix creixent.
Un dels esdeveniments que més
contribueix a combatre la malnutrició infantil al Tigray (Etiòpia) és,
sens dubte, el cros del CEEB a través del tast de caldo solidari Aneto.
El darrer cros es va celebrar al Parc
Joan Miró de l’Eixample el passat

