IX Cros de Sant Andreu
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Esports

Atletisme / Cros
Diumenge, 6 de maig
Parc de la Llera del Besòs
ATLETISME / CROS

Esforç i diversió en una
cursa contra fred i pluja

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

on participaran petits i grans! Tindran lloc al Parc del Clot diumenge,
27 de maig. Cal inscriure’s ràpidament per assegurar plaça a través
del link http://bit.ly/CrosPopular:
la millor forma de tancar el curs!

Com sempre, un cop finalitzada la prova, obsequis i avituallament per recuperar energies

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

tre la malnutrició infantil a l’Àfrica.
Ara que les curses dels districtes
ja han finalitzat, toca fixar la vista
sobre un dels últims grans esdeveniments atlètics de la temporada: la
jornada de cloenda i la cursa Suma’t

APRÈN

liars.
D’una banda, el CEEB, organitzador de la jornada, agraeix el
suport de l’AE Bon Pastor, Barcelona Atletisme i el Districte de Sant
Andreu en la preparació i desenvolupament del cros escolar. D’altra banda, l’entitat també valora
profundament la col·laboració tant
de l’Associació de Veïns com del
Rebost solidari del Bon Pastor.
Prop dels punts de sortida i arribada, el CEEB va tornar a habilitar una zona d’stands amb forta
presència dels col·laboradors de
la Challenge, on el punt de caldo
solidari Aneto, per contribuir a la
tasca benèfica d’ADIA a Etiòpia, va
seguir recaptant diners per comba-

En cadascuna de les curses, els atletes s’esforcen al màxim! (Fotos: S. Buonamici)

TR OBA

CENTENARS D’ATLETES DE
DIFERENTS CATEGORIES VAN
PARTICIPAR EN LA PENÚLTIMA
CURSA D’AQUESTA CHALLENGE

8/5/18

La pluja no va ser cap obstacle pels més de 300 participants
que van competir en la penúltima
cursa de la Challenge d’enguany.
El mal temps va sorprendre el
novè Cros de Sant Andreu, però
van assistir centenars d’atletes de
totes les categories escolars acompanyats dels seus respectius fami-

