
IX CROS ESCOLAR DE SANT ANDREU 

El proper diumenge 6 de maig de 2018 es cel·lebrarà el IX Cros Escolar de Sant Andreu, 

organitzat pel Districte de Sant Andreu, el CEM Bon Pastor, Barcelona Atletisme i  el 

Rebost Solidari del Bon Pastor. Es tracta d’una competició que tanca la temporada del 

Challenge de Cros 2017-2018 del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.  

El circuit del Cros es situarà al Parc de la Llera del Riu Besós (Pont del Molinet) i 

podran participar al cross escolar tots els nois i noies nascuts entre els anys 2000 i 

el 2014. 

Des de l’entitat volem incentivar la participació a la prova i animar a tots aquells nens i 

nenes que ho desitjin a participar al Cros que es cel·lebrarà al nostre barri. 

És per això que us fem arribar el full d’inscripció amb els horaris de les diferents 

categories i us indiquem les instruccions que heu de seguir per tal de participar i gaudir 

d’una jornada d’atletisme i festiva. 

COM PUC FER LA INSCRIPCIÓ? 

 Omple la butlleta d’inscripció i entrega-la a la recepció del Centre Esportiu Bon 

Pastor (c/ costa daurada 12) o bé online a http://bit.ly/CrosPopular abans del 

dijous 3 de maig a les 22:00 hores.  

 L’entitat es farà càrrec de formalitzar la inscripció a l’aplicatiu del CEEB i de les 

despeses d’inscripció a la prova. Pel que és totalment gratuït per als infants. 

QUÈ HEM DE FER EL DIA DEL CROSS? 

 Arribar 30 minuts abans de l’inici de la prova per a recollir el dorsal assignat. 

 Esmorzar a casa amb moderació. 

 Portar sabatilles i roba esportiva. 

 Procurar fer la cursa a un ritme uniforme. 

 Seguir les instruccions de l’organització i gaudir d’una jornada festiva. 

 

 

 

             



COM ARRIBAR-HI? 

  

HORARIS I PROVES CROSS ESCOLAR 

 

- A les 13.30h començarà el I Cros Popular del Bon Pastor, prova on participaràn 

els adults amb un recorregut de 5000m i un donatiu de 3€ que es destinarà al 

Banc d’aliments del Bon Pastor. El procediment d’inscripció és el mateix que per 

al Cross Escolar. 

Us hi esperem a totes i tots! 

Direcció i Coordinació CEM Bon Pastor 

 


