
 
 

 

CEEB + RUN FOR THE OCEANS 

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona dins del cros escolar de Sant Martí del proper 

30 de Maig de 2021 s’uneix a un moviment mundial que busca conscienciar-nos sobre 

la contaminació marina i inspirar mesures concretes a través de l’esport, RUN FOR THE 

OCEANS.  

1 km recorregut = 10 ampolles de plàstic recollides 

Previ a les curses del Cros de Sant Martí dirigides als nens i nenes del CEEB d’entre els 

anys 2003 i 2014 s’organitza una cursa de 3km dirigida a +18 anys per córrer per RUN 

FOR THE OCEANS. L’objectiu és registrar cada km per lluitar contra la contaminació per 

plàstic que asfixia els nostres oceans. Entre els dies 28 de maig i 8 de juny, a través de 

l’APP d’Adidas Running, es registren tots els km realitzats i per cada km recorregut es 

recullen residus plàstics. Adidas utilitza aquests residus recollits en platges i zones 

costeres com matèria prima per crear una col·lecció completa de roba esportiva.  

 

 

 

 

 



 
 

 

COM PARTICIPAR AL REPTE? 

1. Inscriu-te a través de l’aplicatiu del CEEB: Enllaç 

2. Introdueix les teves dades personals i crea la llicència: 

- Modalitat: ADIDAS Run For The Oceans 

- Categoria: Cursa 3Km 

- Subcategoria: Gènere Femení o Masculí 

 

 

3. Realitza el pagament de 4€ d’inscripció per participar a la cursa de 3km + 18 

anys organitzada pel CEEB.  

 

COMENÇA A SUMAR KM! 

Vine el dia 30 de maig al Cros de Sant Martí i participa a la cursa per la 

sostenibilitat registrant els teus kms a l’app adidas running: 

1. Descarrega’t l’app adidas running (Google play i Apple Store) 

2. Fes clic a la pestanya “Comunitat”. 

3. Uneix-te al repte “Run for the oceans” 

4. Uneix-te al teu grup “CEEB + Run For The Oceans” i acumula kms amb 

l'Esport Escolar de la Ciutat de Barcelona.  

https://ceeb.playoffinformatica.com/FormInscripcioLlicenciaRegistreWeb.php?accio=new


 
 

 

HORARI 

 

 

CIRCUIT  

Hora 
convocatòria 

Hora cambra 
de sortida 

Hora cursa Edats Distància 

8,40h 8,55h 9,00h 
Cursa per la sostenibilitat ADIDAS: Run 

For The Oceans (adults + 18 anys) 
3000m 

9,40h 9,55h 10,00h 
Nois i noies nascuts/des els anys 2003 i 

2004 
2500m 

9,55h 10,10h 10,15h 
Nois i noies nascuts/des els anys 2005 i 

2006 
2500m 

10,10h 10,25h 10,30h Nois i noies nascuts/des l’any 2007 2500m 

10,25h 10,40h 10,45h Nois i noies nascuts/des l’any 2008 2500m 

10,45h 11,00h 11,05h Nois i noies nascuts/des l’any 2009 1250m 

11,05h 11,20h 11,25h Nois i noies nascuts/des l’any 2010 1250m 

11,25h 11,40h 11,45h Nois i noies nascuts/des l’any 2011 1250m 

11,45h 12,00h 12,05h Nois i noies nascuts/des l’any 2012 800m 

12,05h 12,25h 12,25h Nois i noies nascuts/des l’any 2013 800m 

12,25h 12,40h 12,45h Nois i noies nascuts/des l’any 2014 800m 



 
 

 

 

Recorda que un cop finalitzat el Cros de Sant Martí pots seguir corrent amb l’APP Adidas 

Running dins del grup CEEB + Run for the Oceans i segui sumant kms fins el 8 de juny. 

Per cada km recorregut, 10 ampolles de plàstic seran retirades de platges i zones 

costeres, fins arribar a 227.000 kg.  

 

Junts i a través de l’esport volem contribuir a millorar la 

sostenibilitat del nostre planeta! 

Us hi esperem! 

 


