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El nou Circuit d’Orientació 
Barcelona està ja preparat per 
viure la seva primera edició. Dis-
sabte vinent, dia 1 de novembre, 
celebrarem la primera cursa del 
calendari: al Parc Central de Nou 
Barris. La cita és a les a la pla-
ça Major de Nou Barri Cal acce-
dir al centre de competició pel 
carrer Dr. P i Molist), des de les 
10.30 h. fins a les 12 h. (els par-
ticipants poden optar prendre 
la sortida en qualsevol moment 

Tot preparant per a viure una 
gran estrena de la temporada

CURSES ORIENTACIÓ

El Parc Central de Nou Barris, serà el marc ideal per a l’estrena del nou circuit d’orientació

Dissabte 1 de novembre
Parc Central Nou Barris

Curses orientació
Primera cursa temporada
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oficines o via web (www.elcon-
sell.cat).
El calendari del Circuit ha anat 

prenent forma i ja podem anun-
ciar la data i lloc, molt especial 
de la segona cursa de la tempo-
rada. Serà dins de l’Hospital de 
Sant Pau, en un marc especta-
cular. De fet, els responsables 
ens obriran el recinte modernis-
ta per poder fer l’activitat.
Animeu-vos a participar aquest 
dissabte vinent. Hi haurà regals 
per a tots els inscrits, i, especi-
alment, tindreu l’oportunitat de 
gaudir d’una matinal diferent, 
fent esport i en família!!

MÉS DE 200 PARTICIPANTS 
ASSISTIRAN DISSABTE A LA 
PRIMERA CURSA DE L’ANY AL 
PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

Aquest esport implica diferents disciplines

HI HA TEMPS PER FER LES 
INSCRIPCIONS FINS EL 
DIMECRES 29 AL MIGDIA. LES 
PLACES SÓN LIMITADES !!

dins d’aquesta franja horària).
La resposta, el dia d’avui, a 
nivell de participació ha estat 
molt positiva, superant xifres de 
la primera experiència de l’any 
passat. Un total de 200 inscrits, 
quan encara falten les darreres 
hores per tancar aquest capítol. 
De fet, els més indecisos, encara 
poden tramitar la seva inscripció 
fins al dimecres dia 29 al matí, 
a través del Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona, a les seves 


