
 
 

COMUNICAT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Data del comunicat: 11/11/2014 

 

 Activitat: Atletisme/Cros 

Motiu: VIII Cros de Sants-Montjuïc 

 
Benvolguts pares i benvolgudes mares,  
 
Us informem que el proper diumenge 14 de desembre se celebrarà al Parc de l'Espanya Industrial 
al VIII Cros de Sants-Montjuïc, competició en què podran participaran els alumnes que fan 
l'activitat d'atletisme/cros. 
 
Aquells que estiguin interessats a assistir-hi hauran de dipositar, omplert i signat pels pares, la 
part inferior d'aquest comunicat a la bústia de color blanc situada al vestíbul de la piscina abans 
del dimecres 3 de desembre. Si no és així, no podran competir. 
 
Aquí us fem constar la informació necessària sobre l'esdeveniment: 
 
Dia: diumenge 14 de desembre 
Convocatòria: Depenent segons la categoria (*) 
Lloc: Parc de l'Espanya Industrial 
         C. Muntadas, 37 (Barcelona) 
Delegat: Ivan Aurell, telèfon: 606 414 786 
 
(*) Horaris de la cursa: 
 
Distàncies entre 1.800 m i 2.200 m 
 
Nois i noies nascuts el 2001: 10.30 h cursa / convocatòria 9.45 h (recollida de dorsal) 
Nois i noies nascuts el 2002: 10.45 h cursa / convocatòria 10.00 h (recollida de dorsal) 
 
Distàncies entre 1.100 m i 1.500 m 
 
Noies nascudes el 2003: 11.05 h cursa / convocatòria 10.20 h (recollida de dorsal) 
Nois nascuts el 2003: 11.15 h cursa / convocatòria 10.30 h (recollida de dorsal) 
Noies nascudes el 2004: 11.25 h cursa / convocatòria 10.40 h (recollida de dorsal) 
Nois nascuts el 2004: 11.35 h cursa / convocatòria 10.50 h (recollida de dorsal) 
Noies nascudes el 2005: 11.45 h cursa / convocatòria 11.00 h (recollida de dorsal) 
Nois nascuts el 2005: 11.55 h cursa / convocatòria 11.10 h (recollida de dorsal) 
 
Cordialment, 
 
Ivan Aurell 
Departarment d'Educació Física i d'Esports 
Escola BetàniaPatmos 
iaurell@betania-patmos.org 
 
(Si esteu interessats a participar-hi, retalleu la butlleta per la línia de punts i lliureu-la a la bústia de 
color blanc del vestíbul de la piscina.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom i cognoms________________________________________________________________.  
 
Adreça:_______________________________________________________________________. 
 
Data de naixement: __________________. 
 
El meu fill ________________________________amb telèfon de contacte__________________ 
 
participarà en el VIII Cros de Sants-Montjuïc el proper diumenge 14 de desembre.   
 
 
Signatura del pare/mare  
 
 

      

 


