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Olesa de Montserrat, 18 d’octubre de 2017

Benvolgudes famílies,
Us recordem que aquest proper diumenge dia 22 d’octubre tindrà lloc el Cros Escolar organitzat pel
Club d’Atletisme Olesa. I com a novetat, una prova de llançament de vórtex o pilota medicinal enrere
per sobre el cap per nens/es i adults. Tots aquells nens/es que no estan inscrits, ho poden fer
encara! Només cal que arribeu amb temps suficient

a les pistes d’atletisme per poder

inscriure-us. (sobre les 9,15 aprox.)

Les proves s’iniciaran a les 9:45h del matí i hi podran participar tots els nens/es de Primària en les
següents categories:
- Pre-benjamins (Masculí i Femení): Nascuts/des els anys 2011 i 2010 (1r i 2n de primària)
- Benjamins (Masculí i Femení) : Nascuts/des els anys 2009 i 2008 (3r i 4t de primària)
- Aleví (Masculí i Femení): Nascuts/des l’any 2007 i 2006 (5è i 6è de primària)

Paral·lelament, també es celebrarà el 5è Open Olesà de Cros, una prova on tots els pares i
mares podeu participar per cobrir una distància de 5455m tant sigui corrent com caminant
(cadascú al seu nivell d’esforç que triï) i puntuar també per la nostra escola en les jornades escolars
d’atletisme.
Tanmateix, durant la jornada es faran dues iniciatives solidàries: una recollida d’aliments (de llet i de
cacau en pols) pel banc d’aliments d’Olesa; i un espai de col·laboració amb la Marató de TV3 2017,
aquest any amb l'objectiu de recaptar fons per a la lluita contra les infermetats infeccioses. Us convidem a

colaborar-hi!

Els horaris de les proves d’aquesta jornada de cada categoria així com el circuit de cros els podeu
veure a la pàgina següent:
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Des de l’escola us engresquem a participar a tots/es i gaudir col·lectivament d’aquesta diada atlètica!!
Fins diumenge! 
Els mestres d’EF.

