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El 23è Cros Ciutat de Sant Cugat es divideix en dues jornades: el 13 i 14 de novembre

El Cros Ciutat de Sant Cugat tornarà a ser al parc de la
Pollancreda el segon cap de setmana de novembre. La cursa
està organitzada per l'Ajuntament a través de l'OMET
(Oficina Municipal d'Esports per a tothom), des d'on han
explicat que la millora dels indicadors epidemiològics ha fet
possible el retorn de la cita esportiva. Igualment, la cursa
s'adaptarà a les condicions actuals i tindrà lloc durant dos dies
(13 i 14 de novembre) per tal d'esponjar els participants i el
públic. A més, en les categories cadet i inferiors s'organitzaran
diferents curses per cada centre educatiu i per categories per
evitar barrejar participants de diferents escoles.

A banda, la situació epidemiològica farà que no s'organitzi el tradicional 'Prepara't pel cros' la setmana
anterior, i s'aconsella als participats i acompanyants portar mascareta en els moments d'aglomeració. La cursa
també vol refermar el seu caràcter inclusiu i el compromís amb la reducció de la petjada ecològica. És per això
que l'objectiu és reduir residus, eliminar la butlleta d'inscripció, reaprofitar la cinta d'acotament per altres
activitats, utilitzar gots reutilitzables i reforçar la senyalització de l'espai per a l'aparcament de bicicletes.
Durant la presentació del Cros, el regidor d'Esports, Francesc Carol, ha explicat que una altra de les novetats
d'enguany té a veure amb les persones transgènere, que es podran inscriure amb el seu nom sentit: "Des de la
Regidoria d'Esports estem apostant sempre per esports que no tinguin diferenciació de gènere. Hi ha molts
esports que poden tenir equips de caràcter mixt, sense que això perjudiqui. Per tant, evitar aquesta falsa
confiança que cal una diferenciació de gèneres per tenir una igualtat en el joc".
Aquest és el repartiment de les curses per dies:
Dissabte, 13 de novembre:
Categoria PopularCategoria JuvenilInstitut Arnau CadellInstitut Joaquima Pla i FarrerasInstitut Leonardo Da
VinciInstitut Angeleta FerrerEscola ViaróEuropa International SchoolCol·legi CanigóAvençEl PinarEscola
CatalunyaEscola Joan MaragallEscola Pi d'en XandriEscola Ciutat d'AlbaEscola La FlorestaEscola
CollserolaEscola Gerbert d'Orlhac
Diumenge, 14 de novembre:
La FargaLa VallAirinaPureza de MariaÀgoraCol·legi MontserratEscola ThauSpecials CrosHatikvaEscola
Turó de Can MatesEscola L'OliveraEscola La MiradaEscola Pins del VallèsSanta IsabelEscola Ferran i
CluaAltres escoles
Hi haurà curses conjuntes per escoles amb pocs infants o participants individuals, i en aquestes es
minimitzaran les interaccions entre els participants. Es realitzaran tres circuits de diferents distàncies a una
única volta excepte en la cursa popular: prebenjamins i benjamins faran un circuit de 800 metres; alevins i
infantils, de 1.200 metres; i cadet i juvenil, de 1.800 metres.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/atletisme/155952.html
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L'horari definitiu de cada cursa s'establirà un cop finalitzat el procés d'inscripció i es publicarà a la pàgina web
de l'OMET el dilluns dia 8 de novembre. Les inscripcions es poden fer a través de l'enllaç habilitat a la pàgina
web de l'OMET fins al divendres 5 de novembre. De moment ja se n'han fet més de 400. Pel que fa a l'entrega
de premis, serà el divendres 19 de novembre a la plaça Barcelona.
Francesc Carol: També per la tendència que en l'esport, com menys diferenciació per raó de gènere,
millor. Des de la Regidoria d'Esports estem apostant sempre per esports que no tinguin diferenciació de
gènere. Hi ha molts esports que poden tenir equips de caràcter mixt, sense que això perjudiqui. Per
tant, evitar aquesta falsa confiança que cal una diferenciació de gèneres per tenir una igualtat en el joc
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