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El Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona (CEEB) va acomi-
adar, dijous 19 de juny i de 
manera oficial, la temporada de 
cros escolar d’enguany. El CEM 
La Mar Bella va acollir, des de les 
17.30 hores, la Festa de la Cha-
llenge: una celebració que s’en-
carrega de cloure com cal el curs 
en una de les modalitats amb 
més èxit de la disciplina de l’at-
letisme: el cros. Han estat un 
total de set curses entre els 
mesos de desembre i maig on 
nens, nenes i joves han gaudit 
de tots els recorreguts pels dife-
rents barris de la ciutat de Bar-
celona. La Challenge és una 

La Challenge de cros tanca la 
temporada amb una gran festa
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Es va fer l’entrega de premis i obsequis als guanyadors i als participants
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4campanya que, aquest any, ha 

representat un increment de 
participació respecte a la passa-
da edició. El Consell se sent 
orgullós de les més de més de 
3.000 llicències que s’han efec-
tuat en el present curs. 
La festa es va iniciar amb un 
espectacle còmic de mímica, 
que representava tot un dia de 
competició al cros. Seguidament 
d’unes breus paraules del pre-
sident del CEEB, Jaume Mora, 
es va procedir a fer l’entrega de 
trofeus als vuit primers classifi-
cats de cada categoria i sexe, i 
també un obsequi a tots aquells 
que, independentment dels 
resultats, van participar en totes 
les curses. Les autoritats assis-

tents van ser: el representant 
de Gedo Sports, Ricard Vega, el 
coordinador de l’Escola d’Atletis-
me del Club Canaletes Sant Mar-
tí, Julià Urrutia, el president del 
Club Barcelona Atletisme, Paco 
Piñera; el coordinador d’entitats 
del districte de Nou Barris,  Jose 
Centeno; la consellera d’esports 
del districte de Ciutat Vella, Rafi-
aa Mrabet; la consellera d’es-
ports del districte de Sant Mar-
tí, Rita Alvar; i el vicepresident 
esportiu del CEEB, Jordi Gallar-
det.  

LA FESTA DE LA CHALLENGE 
2013/14, AMB UNES 300 
PERSONES,  TANCA EL CURS EN 
LA MODALITAT DEL CROS

La festa final va incorporar un show còmic


