
NOTÍCIA EXTESA 

Obertes les inscripcions del 12è Cros Ciutat de 
Sant Cugat, que es correrà el diumenge 14 de 
novembre 

Ja s'han obert les inscripcions per participar en el 12è Cros Ciutat de Sant Cugat, que 
tindrà lloc el diumenge 14 de novembre, al Parc de la Pollancreda. Les inscripcions es 
poden formalitzar, fins al dimecres 10 de novembre, a l'Oficina Municipal d'Esports per a 
Tothom (OMET) o a les escoles de la ciutat. Les set categories que estableix 
l'organització són les següents: sènior, juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i 
prebenjamí, tant en categoria masculina com en femenina. 
Per segon any consecutiu, Capio Hospital General de Catalunya és el patrocinador del 
cros escolar, que enguany també compta amb el suport econòmic del club Junior FC. 
Capio Hospital General de Catalunya obsequiarà tots els participants amb una bossa i 
una ampolla de ciclista (bidó). 
Un any més, l'organització del Cros Ciutat de Sant Cugat va a càrrec de l'Ajuntament, a 
través de l'OMET. El comitè organitzador va assegurar, en la presentació del cros, que el 
límit de participants serà de 3.000 atletes perquè el Parc de la Pollancreda no té 
capacitat per rebre'n més. El pressupost d'aquesta prova, classificatòria per a la Final 
Nacional de Cros dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya és, segons l'organització, de 
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13.500 euros. 
La presentació del 12è Cros Ciutat de Sant Cugat es va fer ahir dimarts al matí, a 
l'Ajuntament. 
Un any més, els mitjans de comunicació locals TOT Sant Cugat i DIARI DE SANT CUGAT 
colaboraran en aquesta prova. El DIARI publicarà el divendres 19 de novembre la 
classificació oficial del cros. 
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 www.diaridesantcugat.cat es reserva el dret a no publicar aquelles 
aportacions que siguin contràries o atemptin contra la Llei, la moral, la dignitat, 
la bona fe o l'ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual o 
industrial. www.elsingulardigital.cat tampoc assumeix cap responsabilitat 
derivada de l'enllaç a altres webs de tercers, ni dels seus continguts, que es pugui 
accedir a través del nostre portal.  
 

El teu comentari

el teu nom

introdueix el codi ENVIAR

A més de rebre el DIARI a casa o a la feina, com a subscriptor 
et pots beneficiar dels avantatges següents: 

Entrades per a espectacles (teatre, cinema, concerts, etc.) 
i ofertes per gaudir d'un munt d'activitats i serveis (gastronomia, benzina, mascotes...).  

Hemeroteca digital. Podràs consultar a través d'internet i de forma gratuïta, 
totes les edicions del DIARI.  

Tot això per només 88 € / any!  

 

Fes-te subscriptor 
del DIARI 
Formulari >  Ofertes >  

93 590 86 00 
Telèfon d'atenció al subscriptor 
club@diaridesantcugat.cat  
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