
El diumenge 19 de desembre 2021 se celebrarà el Cros de Primària Manresa 
al Parc de l’Agulla. Activitat solidaria amb la Marató de TV3, organitzada 
conjuntament l’Ajuntament de Manresa i el Consell Esportiu del Bages i la 
col·laboració del Parc de la Sèquia.

CROS PRiMàRiA
MANRESA

Diumenge 19 de desembre de 2021 
al Parc de l’Agulla

web www.cebages.cat, el qual accepteu en la seva 
totalitat.
 Autoritzeu a l’Ajuntament de Manresa a utilitzar la imat-

ge del vostre fill/a perquè pugui aparèixer en fotografies 
o vídeos fets durant l’activitat del Cros Escolar que podran 
ser publicats en diferents mitjans de comunicació per 
acompanyar la notícia de l’activitat i fer-ne publicitat, sen-
se dret a rebre cap tipus de compensació econòmica.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Re-
glament General de Protecció de Dades (RGPD) us in-
formem  el següent:
- Responsable del tractament: Ajuntament de Manre-
sa (Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 93 878 23 00 / 
rgpd@ajmanresa.cat  / www.manresa.cat)
- Finalitat: Participació Cros de Primària Manresa.
- Legitimació: Consentiment de l’interessat.
- Persones destinatàries: Les dades no es cediran a ter-
cers, excepte obligació legal.
- Drets de les persones interessades: Teniu dret a acce-
dir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les, a 
oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la seva limi-
tació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajunta-
ment o mitjançant correu electrònic a dpd@ajmanresa.
cat (article 15 a 22 RGPD)
- Informació addicional: Podeu consultar la informació 
addicional i detallada sobre protecció de dades a www.
manresa.cat/rgpd

iNSCRiPCiÓ
Aquest Cros no puntua per la Fase Comarcal dels JEEC i és 
només per infants escolaritzats a Manresa. La inscripció 
és gratuïta i s’haurà de realitzar abans de les 12 h del 
dimecres 15 de desembre.
La inscripció la podreu tramitar, de forma conjunta des 
del centre d’ensenyament (l’opció recomanada) o bé de 
forma individual, de la següent manera:

a) En grup per centres d’ensenyament i/o entitats (re-
comanat):

 El responsable del centre d’ensenyament haurà 
d’enviar el full d’inscripció a inscripcions.cebages@
gmail.com 

b) Individualment:
 Per web a www.manresa.cat/inscripcionscrosesco-

lar (recollida del dorsal fins a les 9.30 h del mateix 
dia del cros).

 Presencialment a la seu del Consell Esportiu del Ba-
ges (Pujolet, 8A 1r (Manresa). De dilluns a divendres 

de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16.30 a 19 h. Tel. 
93 872 19 17).

DORSAL
És obligatori que els participants portin el dorsal 
assignat visible a la part davantera del tors.
Recordeu que el dorsal es podrà recollir, no més tard, el 
mateix dia fins a les 9.30 hores. 

CLASSiFiCACiÓ i PREMiS
Tindran trofeu els 3 primes classificats de cada 
cursa i es lliuraran a mesura que vagin acabant les 
curses de cada categoria.

ALTRES
Amb la vostra inscripció:

 Declareu que el vostre fill/a compleix amb els re-
quisits mínims (físics, tècnics i materials) per a poder 
realitzar la prova i coneixeu la Normativa de la Fase 
Comarcal del Cros Escolar, que es troba a la pàgina 

QUADRE D’HORARiS, CATEGORiES i DiSTàNCiES
Hora Categoria Any naixement Distància Circuit/s

10.00 h Aleví 6è Masculí 2010 1.500 m  10.10 h
10.10 h Aleví 6è Femení 2010 1.500 m  10.20 h
10.20 h Aleví 5è Masculí 2011 1.500 m  10.30 h
10.30 h Aleví 5è Femení 2011 1.500 m  10.40 h
11.00 h  Sortida Cursa per la Vida (9,5 Km  i 5,7 Km caminant) 
 Informació i inscripcions a www.clubatleticmanresa.cat
11.15 h Benjamí 4t Masculí 2012 1.000 m  11.25 h
11.25 h Benjamí 4t Femení 2012 1.000 m  11.35 h
11.35 h Benjamí 3r Masculí 2013 1.000 m  11.45 h
11.45 h Benjamí 3r Femení 2013 1.000 m  11.55 h
11.55 h Prebenjamí 2n Masculí 2014 500 m 12.00 h
12.00 h Prebenjamí 2n Femení 2014 500 m 12.05 h
12.05 h Prebenjamí 1r Masculí 2015 500 m  12.10 h 
12.10 h Prebenjamí 1r Femení 2015 500 m  12.15 h
12.15 h Mini P5 Masculí 2016 250 m  12.20 h
12.20 h Mini P5 Femení 2016 250 m 12.25 h
12.25 h Mini P4 Masculí 2017 250 m  12.30 h 
12.30 h  Mini P4 Femení 2017 250 m 12.35 h
12.35 h Mini P3 Masculí 2018 250 m  12.40 h
12.40 h Mini P3 Femení 2018 250 m 12.45 h


