
  

 

ACOMPANYA’NS A LA CURSA!! 
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Benvolgudes famílies: 

Després de 2 cursos sense poder celebrar la nostra tradicional cursa, esperem poder celebrar-la 

amb tota normalitat, com sempre, al voltant de l’escola i al nostre pati, amb tots els nens i nenes, 

nois i noies, pares i mares i amics de l’escola Arrels. 

Però alguns/es de vosaltres segur que us pregunteu, què és  la Cursa? La pandèmia ha fet que  

uns quants alumnes dels cursos més petits, Infantil i Cicle Inicial de Primària, no hagin pogut 

gaudir d’aquesta experiència a l’escola. Us fem cinc cèntims: 

La Cursa és una festa esportiva familiar que celebrem cada curs el primer diumenge de febrer, 

pels carrers del voltant de l’escola, la Plaça del Congrés i al nostre pati. Un diumenge on tota 

l’escola participa d’una festa que porta ja quaranta edicions celebrades. Els mestres, personal del 

centre, AFA i les associacions de la família Arrels col·laboren i organitzen aquesta cursa de les 

més antigues del barri de Sant Andreu. 

La Cursa també rep la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de diferents 

establiments i comerços del barri que també aporten obsequis per als participants. Sempre hem 

comptat amb aportacions d’empreses que també ens donaven obsequis per als corredors/es, però 

els darrers anys ja ha minvat molt aquesta disponibilitat. Per això també us demanem a tots els 

pares i mares dels nostres alumnes que si a la vostra empresa/entitat teniu l’oportunitat 

d’aconseguir quelcom que pugui servir per obsequiar i també per promocionar el vostre negoci, 

no dubteu a contactar amb nosaltres. Qualsevol aportació és benvinguda! 

Tindreu la informació del reglament i inscripció penjada a la nostra pàgina web (apartat de 

“Famílies us pot interessar”), també rebreu un document per poder fer la inscripció juntament 

amb aquesta carta, aquest curs serà on line, també la Cursa s’ha d’adaptar als nous temps! 

 

Animeu-vos tota la família a participar, tot i els premis per els guanyadors/es també valorem 

l’esforç i les ganes de fer esport al carrer i passar-ho bé amb els amics i amigues, per què tots i 

totes s’emporten un record, aquest curs una samarreta que ens ha patrocinat Finques Sant Andreu! 

Comencem a escalfar!! 

 

Escola Arrels 
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