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La vuitena edició del cros de 
Sant Martí, celebrada el passat 
diumenge 20 de novembre, 
passarà amb lletres d’or a la par-
ticular història de la Challenge 
de Cros Escolar del Consell: un 
total de 905 nens i nenes de 
diferents edats hi van assistir, el 
que representa un nou rècord 
de participació en un cros esco-
lar organitzat des del CEEB en 
les 7 edicions celebrades.

La jornada va esdevenir tot un 
èxit. La pista d’atletisme del CEM 
La Mar Bella es va omplir de gom 
a gom, entre els atletes i els molts 
acompanyants assistents. Final-
ment,  tot i les prediccions, la cli-
matologia també va ser favora-
ble, el que va incidir en la respos-
ta general.
Les categories més petites en 
edat van ser també les que van 
acaparar una participació més 
elevada. De fet, alguns nens i 
nenes corrien per primera vega-
da  una cursa “o!cial”; una expe-
riència que de ben segur no obli-
daran.

905 participants, nou rècord en un 
cros de la Challenge del Consell

També va resultar un èxit l’in-
terès demostrat pels assistents 
per la nova samarreta tèrmica 
especial de la competició pre-
sentada per la firma Gedo en 
col·laboració amb el Consell, i 
que continuarem oferint a les 
properes cites. 
L’organització va comptar amb 
la col·laboració del Club Atletis-
me Canaletes, i amb la partici-
pació de !rmes comercials que 
van lliurar obsequis. 
La propera cursa, el  18 de 
desembre, al Parc de l’Espanya 
Industrial: el cros de Sants, pun-
tuable per la Challenge. 

ATLETISME

Un dels molts podis de la jornada, moment culminant per als 8 primers de cada cursa

Sant Martí
CEM La Mar Bella i 
Parc del Poblenou
20 de novembre de 2011
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A la meta, el darrer esforç

EL CROS DE SANT MARTÍ 
CELEBRAT AL CEM LA MAR 
BELLA VA SER UNA GRAN FESTA 
ESPORTIVA A TOTS ELS NIVELLS


