
Club d’Orientació Catalunya

Abril 2008
Núm.  42orient aCOC



2

CLUB D’ORIENT ACIÓ CATALUNYA

Fundat el 1988. El club degà de Catalunya. 

Passatge de la Costa del Putget, 2
08023 Barcelona  -  Tel: 93 219 19 14

e-mail:  clubcoc@clubcoc.org
Web:  http://www .clubcoc.org

Compte Corrent: "La Caixa":  2100 3011 30 2200310986
NIF: G59943829

President = Marc Ràfols
Vicepresident = Carles Loré
Secretari = Ramon Illa  (secretari1@clubcoc.org)
Tresorer = Lluís Serrallonga  (tresorer1@clubcoc.org)
Promoció = Ricard Belaskoain
Inscripcions lliga espanyola = Mercè Miguel  (lligaesp1@clubcoc.org)
Webmaster = Thierry Davin (webmaster1@clubcoc.org)
Orientacoc (orientacoc1@clubcoc.org) 

- Contingut = Anna Vilella
- Maquetació = Adrià Triquell

Premsa i comunicació = Tere Gri i Josep Vidal
Sportident = Mercè Miguel, Ramon Illa, Marc Ràfols
Junta (tots els membres): junta@clubcoc.org

Festa del 20è aniversari del COC:

El proper  15 de juny, es celebrarà la festa del 20è aniversari del club.  Es farà una cursa
al mateix lloc, on el 18 de juny de 1988 el COC va iniciar la seva trajectòria. Després, un
dinar de germanor farà reviure tots els bons records que s'han anat amuntegant al llarg
d'aquests anys.

Hi ha coses encara per determinar però aquest és un primer avís perquè aneu fent lloc
a les vostres agendes. Us anirem informant i si algú es vol apuntar a col·laborar en l'orga-
nització de l'aconteixement serà ben rebut. 



Ens explica en Carles Lladó que du-
rant la introducció de les curses d'orien-
tació a Catalunya i els seus primers
anys de pràctica, era difícil esbrinar les
diferències existents entre el nostre
Club i la nostra Federació, ja que les
dues entitats tenien els mateixos objec-
tius i estaven a les mateixes mans i a la
mateixa seu, i la preocupació per les
gestions i les tasques d'organització de
competicions i la inventiva necessària
per tirar endavant la implantació del nou

esport no pro-
piciaven pas
fer gaires fili-
granes de di-
fe renc iac ió .
Fins que  Fe-
rran Santoyo
no es va fer
càrrec de la
p r e s i d è n c i a
aquestes ca-

racterístiques no van desaparèixer.

En aquells primers moments la presi-
dència va anar a càrrec d'en Toni Garcia
i així ho recorda ell: La meva incorpora-
ció al club va venir de la mà d'en Carles
Lladó Badia, veritable ideòleg i artífex
d'aquest club. De tots és coneguda la
seva trajectòria com a inquiet promotor
de l'esport català i la seva tossuderia
per la reconeixença d'aquest a nivell
olímpic i internacional. La meva aporta-
ció a nivell esportiu va ser molt minsa i a
part de participar en les assemblees i
reunions del club i en la creació de la
Federació de Curses d'Orientació de
Catalunya crec que no em puc apuntar
cap mèrit. Felicitats a totes i tots els so-
cis del Club: per molts anys!!!

El va seguir en Miquel Soro , que ens
vol fer arribar aquest missatge: Vull feli-
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20 anys de president s

Vint anys de club. Aviat està dit! Però i fet? Quantes coses per explicar i quantes
per no explicar. Vint anys donen per molt. En vint anys hi caben bons moments i
mals moments, èxits i ensopegades que forgen el caràcter i la fortalesa de les
persones; i que, a més, serveixen per reforçar al grup.

Divuit són majoria, els vint maduresa? Què en penseu? En podríem parlar, ho po-
dríem discutir però tant és, el COC ha arribat als vint i això s'ha de celebrar. I com
que tots sabeu que l'ignorant és agosarat, us he animat a treballar i a plasmar
sentiments i vivències en aquest butlletí.

Llegireu paraules i llegireu silencis però tots amb un objectiu comú: el respecte a
les persones i l'amor a un esport que enforteix el cos però també l'esperit i que
condiciona una manera de viure i veure la vida. Felicitats a tots els que heu forjat
aquest Club perquè als que acabem d'arribar, ens satisfà la vostra acollida i ens
fa sentir orgullosos de la nostra elecció. 

I que això que acabeu de llegir us serveixi només d'aperitiu perquè el que és bo
de veritat comença a partir d'ara:
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citar el COC pels seus vint anys d'histò-
ria. Ha estat un club clau per a la im-
plantació i desenvolupament de l'orien-
tació a Catalunya. Sense l'empenta dels
seus fundadors probablement no tindrí-
em un arrelament tan fort de l'orientació
a casa nostra.

El meu pas per la presidència del club
va ser realment efímer. Crec recordar
que no hi vaig ser més que uns quants
mesos, ja que circumstàncies personals
em van obligar en aquell moment a dei-
xar el timó del club. Desitjo molts més
anys de vida i triomfs al COC. Tots te-
nim etapes a
la vida que fan
que deixem
més o menys
empremta per
on passem.
'Tempus fugit'

I l'Assumpció
Térmens ex -
plica: per mi,
aquests vint
anys del COC

són, en el fons, una mostra del valor i del
sentit de continuïtat de l'orientació en el
nostre país: amb els seus alts i baixos i
amb els seus canvis gairebé continus
de president. En el meu cas, recordo
que vaig assumir la presidència després
de la dimissió sobtada d'en Ferran i, des
de la meva inexperiència, vaig voler do-
nar continuïtat a la seva tasca, especial-
ment en l'OrientaCOC.

Tal com va ser concebut, va voler ser un
modest full que servia de portal de co-
municació, on es reflectia el dia a dia del
club i on es volia, sobretot, engrescar la
gent més jove tot fent veure sempre els
seus resultats per davant d'altres ja de
més consolidats i notoris. A manera d'a-
nècdota, vull recordar el fet de com es
feia la distribució dels OrientaCOCs:
s'enviava un exemplar per família i el
destinatari prioritari era el soci o sòcia
més jove de la família. Bé, em complau
veure que aquesta tasca divulgativa i de
comunicació s'ha convertit en el nen
gran que ara és. Vull fer arribar a tots els
socis actuals les meves més sinceres
felicitacions per aquest aniversari.

I alguns més han guiat i acompanyat
aquest club i no sempre per camins pla-
ners: en Ferran Santoyo, en Toni Serra-
llonga, la Véronique Hillion, tots ells us
fan arribar les seves felicitacions. 

En Ferran recorda d'una manera es -
pecial : l'aparició de l'Orientacoc, que
vaig crear jo mateix començant com un
simple full per als socis (i que gràcies a
tots els que us heu encarregat poste-
riorment ha adquirit tan bona qualitat), i
la celebració del 10è aniversari del COC
en una cursa al Parc del Guinardò el 18
de juny del 1998, que vaig organitzar



per a tots éssent encara president, amb
molta participació i l'elaboració com a
obsequi d'un clauer molt maco fet per
les orientadores del club.

I la Véronique: No em mereixo l'honor
de formar part d'aquesta 'tribu'. Per con-
vèncer-me d'agafar el paper de presi-
denta el nostre Marc Ràfols m'havia dit
que es tractava de fer pencar els altres i
és el que vaig fer!! Vull donar les gràcies
especialment a l'equip que tenia llavors.
Tot i així, es pot considerar que vaig fer
una gran feina: quan em vaig adonar
que el club necessitava renovar planti-
lla, em vaig posar a l'obra de seguida i
ja tinc dues filles...

I segueix en Carles Lladó: Tot i les
moltes virtuts dels socis del club no so-
bresurt pas gens l'afany per governar-
lo. De manera que a falta d'altres volun-
taris, va arribar un moment en què em
vaig veure obligat a tornar a agafar les
regnes altre cop encara que, per cir-
cumstàncies personals, la cosa tampoc
va durar gaire. Malgrat que potser són
aquestes característiques d'implicació
una de les causes dels constants canvis
de president, a l'Orientacoc del gener
del 2007, escrivia aquesta nota: 

"-Escolta, com ho veus tu això? -Mira,
és qüestió d'estadística. Últimament, el
COC quasi ha tingut tants presidents
com anys de vida. Per tant, alguna cosa
deu passar. -Potser sí. Però, malgrat
això, mira: el COC, si no és el que en té
més, és un dels clubs amb més socis de
Catalunya; és el que fins fa poc organit-
zava més competicions; el que disposa
de més mapes; el que es dedica més a
la família i al planter i està rebent els
fruits de la seva dedicació; és l'únic que,

malgrat algun altre intent, té butlletí pro-
pi; [...] i etc." Si el Club és així i així és, i
a més segurament és el club amb més
campions i amb més seleccionats esta-
tals, que sigui per molts anys i per molts
presidents. 

Molts presidents, diu en Carles Lladó
però segur que, almenys un d'ells ens
dirà: molts sí, però 'repes...' , aquest és
el seu segon mandat. Deu ser difícil ser
"EX" i "VIGENT" al mateix temps i més
si algú et demana que facis un escrit
que reflecteixi les dues visions. I veureu,
no se n'ha pas sortit tan malament, jo di-
ria que ho ha fet prou bé. Llegiu, llegiu el
que ens diu el Marc Ràfols:

Vint anys! Això equival a la majoria d'e-
dat. I jo tinc el privilegi de ser el presi-
dent en aquest aniversari. Però aques-
tes ratlles us les escric com a expresi-
dent, cosa que em converteix en una
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cosa doblement estranya. Però això de
repetir deu ser perquè m'agrada el club,
i veure com creix és una satisfacció.

Dels meus anys com a president m'han
quedat clares un parell de coses que
m'agradaria destacar-vos. La primera
és que el club sou vosaltres. Des de
l'impuls inicial i la creació del club per
part del Carles Lladó i la Tere Gri, sou
tots plegats els que l'heu anat confor-
mant, els que l'heu fet créixer i l'heu por-
tat fins allà on és ara. Encara que de ve-
gades costi ser-ne conscient, és l'em-
penta, l'esforç i les ganes que hi poseu
tots el que ens ha fet créixer, el que ens
ha fet arribar a aquesta majoria d'edat. 
En segon lloc vull expressar  el meu
agraïment a tots aquells que han treba-
llat i treballen des de l'anonimat -sovint
des de la junta, però d'altres vegades
sense ni tan sols ser de la junta-, perquè

són el veritable motor del club. La gene-
rositat i energia que ens ofereixen són
el valor més important d'aquest club,
l'actiu més preuat que hem de conser-
var, mantenir i, si podem, fer créixer.

No sé si a vosaltres us passa, però cada
vegada que penso en l'aniversari del
club em ve a la memòria la cançó del
Serrat: "Ara que tinc vint anys, ara que
encara tinc força...". Doncs és aquesta
força la que ens ha de permetre cele-
brar aviat els 25 i, més endavant, poder
dir "Fa vint anys que tinc vint anys..." No
seria just acabar aquestes ratlles sense
expressar el meu reconeixement a tots
els presidents que ha tingut el club, pel
seu sacrifici constant, per la seva feina
de vegades desagraïda i de vegades
dura. A tots ells, gràcies per haver-nos
portat fins aquí. Per molts anys!



El COC va ser creat el 8 de juny del 1988. Deu dies des-
prés va organitzar la seva primera competició i el 18 de ju-
liol, junt amb la Federació de Curses d’Orientació de Ca-

talunya, va ser presentat als mitjans de comunicació amb una exhibició al parc de
l’Escorxador de Barcelona, patrocinada per l’empresa Eurofred. Però anem a pams. 

El Comitè Olímpic de Cat alunya, COC. Tot va començar el dia 2 d’octubre del
1986 quan, arran del llibre “Catalunya independent!”, acabava una entrevista a l’A-
VUI amb la reivindicació que Catalunya havia de participar als Jocs Olímpics del
92. Al cap de quinze dies es va produir l’apoteosi de la nominació de Barcelona
com a ciutat olímpica i ben poc vam tardar perquè l’Associació per a la Delegació
Olímpica de Catalunya, ADOC, sorgís al voltant de la taula de juntes del meu des-
patx del passatge de la Costa del Putget. Vam estar treballant durant més d’un any
per conèixer tot el que hi havia darrera la Carta Olímpica i per analitzar les possibi-
litats que Catalunya fos acceptada pel Comitè Internacional Olímpic, CIO, i pogués
participar als Jocs de Barcelona i tots els següents. Davant de les grans possibili-
tats que existien, a l’ADOC van sorgir dos fronts d’estratègia de cara a assolir l’ob-
jectiu desitjat. L’una proposava grans mobilitzacions i mítings populars de propa-
ganda i reivindicació i l’altra recomanava traspassar discretament tota la informa-
ció a les federacions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC,
perquè, en ser elles les responsables d’engegar les gestions amb les federacions
internacionals respectives, fessin seva la iniciativa i nosaltres poguéssim tornar
cap a casa amb la satisfacció de la feina ben feta. Tota la feina realitzada i la infor-
mació adquirida van quedar recollides en el llibre  “Catalunya, Comitè Olímpic”.  

L’estratègia de manifestacions, mítings i esbombada general als quatre vents es va
imposar a la proposta federativa i la veritat és que aquella iniciativa popular va
aconseguir un gran ressò ja que, per exemple, va rebre les adhesions oficials de la
major part dels ajuntaments de Catalunya, en nombre de més de 800. Malgrat l’è-
xit, però tal com era d’esperar, les federacions van acusar la seva marginació i, ha-
vent alçat la llebre, l’Estat espanyol es va posar immediatament en guàrdia i a l’a-
tac i la iniciativa de creació del Comitè Olímpic de Catalunya se’n va anar al carall.  

La Federació de Curses d’Orient ació de Cat alunya. Donat que tenia clar que
tota la gestió calia fer-la amb gran discreció i que l’estratègia populista estava abo-
cada a un  fracàs cantat, de seguida i abans de la desfeta general, vaig estudiar les
possibilitats de fer-me meva alguna federació esportiva per poder accedir a la
UFEC i treballar pel Comitè Olímpic de Catalunya des de dins. Vaig pensar que la
Federació de Boxa podia servir per ser la que tenia menys federats, si no recordo
malament sols en tenia 32, però quedava ben clar que el meu físic no m’acompan-
yava gens ni mica. I tot buscant i indagant sobre esports exòtics desconeguts a Ca-
talunya en vaig trobar un del que mai no n’havia sentit parlar i que era practicat co-
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1988-2008, el COC fa vint anys
Els seus origens

Carles Lladó



rrent per la muntanya. Això se m’adeia més. I, per altra banda, tenia un gran avan-
tatge: no existia federació espanyola. Jo havia fet atletisme des de jove i els anys
80 estava corrent maratons i fins i tot alguna triatló i allò semblava que era el que
estava buscant. Pensat i fet. Vaig reunir uns quants familiars i amics i, el 8 de juny
del 1988, vam crear el Club Curses d’Orientació Catalunya, llimat després com a
Club Orientació Catalunya, COC. I seguidament va sorgir també la Federació de
Curses d’Orientació de Catalunya, FCOC. La seva creació va ser gairebé igual de
ràpida que la del Club però molt més laboriosa, ja que l’assemblea constituent va
ser anunciada a l’AVUI, van ser convocats més de trenta clubs, hi va haver obser-
vadors, com el vicepresident de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalun-
ya, FEEC, la Secretaria General de l’Esport, SGE, va fer consultes a aquesta Fe-
deració i també a la d’Atletisme, les quals no van posar cap inconvenient a la nos-
tra existència, i d’aquesta manera la FCOC va quedar enregistrada oficialment. Jo
en vaig ser el president, en Lluís Bassas, president del Club Natació Igualada, i en
Francesc Mates, membre de la Comissió Marathon Catalunya, en van ser els vice-
presidents i els vuit membres restants, a part de la Myrna Mates i en Pablo Martí-
nez del Club Minerva, van desaparèixer de l’orientació poc després. 

L’endemà de ser registrada la nostra Federació a la Secretaria General de l’Esport,
com a cosa personal i sense encomanar-me a ningú, vaig demanar discretament
l’ingrés de la nostra Federació a la International Orienteering Federation, IOF, ja
que aquest era el primer pas que calia fer perquè cinc federacions catalanes, ad-
meses a les respectives internacionals, poguessin crear el Comitè Olímpic de Ca-
talunya. L’operació estava ben planejada però, la veritat sigui dita, no va tenir èxit,
no sols a causa de què els estatuts de la Federació Internacional només admeten
estats, sinó perquè la mateixa setmana de la meva sol·licitud, “aquella mateixa set-
mana”, la IOF va admetre l’Asociación de Clubes de Carrera de Orientación,
ACCO. El rebombori ocasionat per aquella sol·licitud va ser gran i, fins i tot, “Si que
vais mal orientados los catalanes” es veu que va exclamar el rei en una reunió
d’esportistes, a Madrid.

La FCOC, acabada de crear, va ser la número 57 de la UFEC però, malgrat que al
cap de poc vaig passar a ser vocal del seu Consell Directiu, la iniciativa de voler
crear el  Comitè Olímpic de Catalunya anava degenerant per moments. Una cosa
que havia de ser gairebé clandestina va aconseguir tanta divulgació i popularitat
que cada vegada posava més en guàrdia el govern i els militars espanyols, fins
que l’embolic va posar del tot en contra les federacions esportives, ja que tres d’e-
lles, ciclisme, tir amb arc i billar, van crear un Comitè Olímpic de Catalunya contra
la opinió de les altres 53 federacions de la UFEC, i la neutralitat de la nostra que ja
veia que tot allò se’n anava pel pedregar. El projecte, a més, des del primer mo-
ment va tenir l’oposició del president de la Generalitat que va boicotejar tot el pro-
cés i va contribuir definitivament a què les federacions es desentenguessin de l’o-
peració. I entre una cosa i una altra, l’invent del Comitè Olímpic de Catalunya el
van engegar a can Pistraus fins que, al cap d’uns anys, el president del CIO, Juan
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Antonio Samaranch, va canviar la Carta
Olímpica i Catalunya va quedar sense cap
possibilitat de ser país olímpic mentre no
assolís la independència i pogués ingres-
sar com a membre a les Nacions Unides. I
amb això estic ara. 

Però, si el Comitè Olímpic de Catalunya
se’n va anar en orri, l’intent de crear-lo no
va sortir pas tant malament ja que el Club
Orientació Catalunya i la nostra Federació
van poder anar fent via amb força empenta. 

El nostre COC. La primera junta del COC
va estar formada per l’Antoni García i Gi-
ronès com a president, i marit de la secretària que va ser la Joana Mesegué i Gri,
neboda de la Tere Gri, i jo mateix i tres membres més sorgits de l’ADOC. 

Poc després vam descobrir que a Vic s’acabava de crear el Natura i Esport i que a
Talarn hi havia el Club Minerva que començava a practicar orientació entre els mili-
tars i que immediatament vam convidar a formar part de la Federació. 

I de seguida, amb la gosadia dels
inconscients, el COC va organit-
zar ja la primera competició. Va
ser prop de Can Catà, amb sorti-
da i arribada al coll sobre Can
Masdeu per on actualment passa
la carretera del cementiri de Coll-
serola. No teníem ni idea del que
estàvem organitzant però, amb
un mapa blanc i negre i controls
amb cintes i retoladors de colors,
l’experiència va sortir prou bé. 

D’aquella primera competició
–amb en Francesc Mates mun-
tant fletxes de pedres a terra per-
què els corredors no es perdes-
sin i que jo anava desmuntant al
costat seu– en queda aquesta
primera fotografia de l’orientació
catalana, realitzada per la Myrna
Mates, on entre d’altres, es po-
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den descobrir els que van continuar gaudint del nostre esport com a degans, junt
amb els del Natura i Esport, de l’orientació catalana.  

En Toni Garcia i la Joana Mesegué, la Lina Sherer i en Francesc Mates, en
Pau Marí, darrera, l’Anna Amigó, la Pilar Lladó i l’Antoni Perramon i la T ere
Gri i en Carles Lladó, entre d’altres. 

L’Anna va quedar molt sorpresa quan, en tornar de Madrid, on l’INEFC, que encara
estava a Esplugues, l’havia enviat a fer un curset d’un estrany esport que es feia
corrent per la muntanya, es va trobar una nota a la cartellera de l’Institut anunciant
aquella primera competició que es celebrava al cap de pocs dies. Els guanyadors
van ser l’Eloi Figueres i l’Anna. Tant ell com ella eren de la UEC, d’Horta i de la
Gran Via respectivament. L’Eloi ho feia força bé però l’atreia més l’escalada i l’An-
na, també escaladora, des d’aquella primera competició ja les va anar guanyant to-
tes i  posteriorment va continuar guanyant també totes les modalitats que anaven
sorgint: llarga distància, esprint, nocturnes i ciclo-orientació i, més endavant, els
campionats d’Espanya, convertint-se alhora en una de les raiders d’esports d’a-
ventura del més alt nivell internacional, fet constatat per revistes espanyoles.   

Les salvatges. Després d’alguna altra competició per Collserola, i la de San Feliu
de Llobregat organitzada per en Carles Giralt, del Club GEPS, va venir el desastre
de la Primera de l’Anoia, degana de Catalunya junt amb la d’Osona. Encara amb
retoladors de colors però ja amb fites de cartró, va ser una de les primeres compe-
ticions denominades salvatges, que posteriorment serien exclusives del GEPS. A
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aquella  primera de l’Anoia, en el terreny de sobre els túnels del Bruc, van comen-
çar a competir amb nosaltres els cadets de l’Acadèmia de Talarn i les esgarrinxa-
des i esparracades i la sang van ser les notes més destacades de la diada. Un dels
participants va arribar a meta vermell de sang de cap a peus i va marxar vermell de
mercromina de peus a cap. L’encarregat de primers auxilis era en Francesc Mates
que també era responsable de l’avituallament d’arribada, amb càntirs de plàstic
penjats en una corda. 

Els errors anaven donant experiència i al cap de poc vam tornar a organitzar una
altra competició a Collserola. I, aquell diumenge al matí, un que passava per allà
va preguntar que estàvem fent, ho va trobar interessant i a la següent trobada en
Ramon Casal ja hi va dur el seu fill. 

Després de les primeres competicions de circuit únic, es van començar a diferen-
ciar circuits per categories; van venir els 3 Dies Internacionals de Catalunya amb la
World Waid Orientering Promotion, guanyats pel després bicampió del món, Jör-
gen Martenson; el 1989 vam començar la col·laboració i el gran aprenentatge tèc-
nic amb l’Orientafond de Font-Romeu i amb els 5 Dies de Catalunya; amb l’organit-
zació dels 25 Dies d’Orientació 1990 es va guanyar el concurs Jornades de Difusió
de l’Esport i es  van començar a ingressar recursos no privats; etc.

I amb tot aquest enrenou i progrés, enca-
ra no havíem arribat al primer curset de
monitors i les primeres curses escolars,
ni als 25.000 tríptics de divulgació, ni a la
diferenciació de la Lliga i la Copa, ni al
Primer Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona, etc., ja que tot això no va arri-
bar fins el 1991, any del tercer aniversari
del COC. Ja es pot comprovar que, si
aquests van ser els orígens, l’historial
més o menys complet del Club dóna per
a molt a ressenyar i, potser un altre dia,
caldrà considerar la seva difusió. De mo-
ment, celebrem aquests primers 20 anys
i inspirem a fons per poder continuar gau-
dint del nostre esport i del nostre Club i
que sigui per molts anys més.

11

Als seus 8 anys, en Roger es va con-
vertir en un dels deu orientadors ca-
talans més veterans.
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El sentir d’un club es pot  respirar, se’n pot  parlar i es pot compartir. Quan aquest
s’escriu es pot palpar, es pot assaborir es pot reviure. Quan s’escriu i es llegeix, el
sentir del club es fa perdurable. I això és el que han aconseguit els que han guiat
aquesta “revisteta”, en Carles i la Tere, en Marc, en Ramon, l’Adrià i la Carme i en-
cara que l’ORIENTACOC no fa vint anys, crec que l’esperit que el va fer néixer si
que els fa i, per tant, no podíem escriure un monogràfic sense fer-li esment. 

Des del primer full que el COC va fotocopiar per anunciar la nostra primera compe-
tició, la del 18 de juny del 1988, la quantitat de fulls, fullets, díptics i tríptics distri-
buïts pel Club ha estat tan nombrosa que resulta d’impossible quantificació, mal-
grat que de la majoria en queda constància encara que sigui als mal endreçats ar-
xius, ens explica en Carles Lladó . 

És en Ferran, durant la seva presidència, qui pensa en la necessitat d’aglutinar la
informació que genera el club en un full únic, de manera que decideix posar ordre a
la caòtica difusió de notícies del club i crea, el setembre de 1997, l’ORIENTACOC.
Es tractava d’un simple full que tenia per objectiu l’esperit de trobada i la difusió de
qüestions tècniques i els interessos dels socis. 

Posteriorment se’n van fer responsables les juntes següents fins que, l’abril del
2000, ja es va adoptar el format DIN A5 amb diferents fulls grapats. El motiu d’a-
questa evolució va ser el desig de poder proporcionar el màxim d’informació al mà-
xim nombre possible d’entitats i practicants potencials i crear l’ambient adequat per
a la divulgació del nostre esport, tot omplint els buits de temps que llavors deixaven
els butlletins trimestrals de la Federació i considerant que, malgrat els petits aven-
ços, ara fa vuit anys l’accés a internet encara era força minoritari. L’evolució ha es-
tat una experiència prou interessant i afortunadament queda constància clara i grà-
fica dels progressos realitzats. De fet, d’aquesta evolució en podem diferenciar tres
fases:

1) Dos anys de folis ORIENTACOC.

2) Cinc anys iniciats per en Marc Ràfols –amb el butlletí ja maquetat amb
QuarkXpress– i continuats pel que podríem denominar anys Tere-Carles,
amb la col·laboració inicial d’en Ramon Casal.

3) L’etapa Adrià i Carme, a partir de l’abril del 2005.

D’aquesta darrera etapa, l’Adrià ens explica: “Doncs la Carme i jo portàvem ja
alguns anys fent les inscripcions a curses i la tresoreria. Tot i que ho fèiem força a
gust i convençuts de la importància d’aquestes tasques, va arribar el moment que
hi trobàvem a faltar el puntet de creativitat que ens motivés a continuar.

ORIENTACOC, la veu del club
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Així que un bon dia, en sentir comentar a la Tere que l’ORIENTACOC li duia moltís-
sima feina, li vàrem proposar de fer un intercanvi de tasques. Dit i fet, ella es va
quedar la tresoreria, la Mercè amb les inscripcions i la Carme i jo vam encetar un
nou camí, que ja ens havien deixat traçat i aplanat els nostres predecessors.

Les idees feia temps que les dúiem al cap, el tractament de les imatges digitals ja
el teníem més o menys per la mà, però ens calia aprendre l’aplicació de maqueta-
ció, el QuarkXpress. Així que vaig baixar d’Internet un curs d’autoestudi i el vaig ti-
rar endavant en els trens de rodalia, tot anant i tornant de la feina, i fent les pràcti-
ques en arribar a casa. Un cop acabat el curs, el mestre Ramon hi va posar la cire-
reta amb uns quants consells magistrals i imprescindibles, tot prenent una cervesa
en un bar de l’Illa Diagonal (bé, almenys jo en bevia, el Ramon no ho asseguraria).

Finalment i gràcies també a tots els que van aportar els primers articles, l’abril de
2005 sortia puntualment el nostre primer número i 31 del total, amb un cert aire de
renovació. Els col·laboradors varen entendre que buscàvem quelcom diferent a la
clàssica crònica de la cursa i s’hi van esforçar, gràcies a tots altre cop. També và-
rem tenir algunes respostes poc amables, que de tot hi ha en aquesta vida, que
deixem en el calaix de les anècdotes sense donar-hi més tombs. I així vam conti-
nuar treballant durant els dos anys següents. Però, nois i noies, la Tere tenia raó.
És moltíííísima feina! Fent comptes vam veure que cada exemplar ens requeria
entre 60 i 80 hores de dedicació, des del moment en què demanàvem els articles
fins al moment en què deixàvem a Correus el paquet de sobres franquejats. Dues
setmanes laborals completes cada tres mesos! Ho podeu imaginar?

D’altra banda, sempre havíem cregut que el butlletí havia de ser una via de comu-
nicació de la junta vers el socis, per tal d’informar de tot el que es feia, es decidia i
quins projectes s’engegaven. Després d’uns intents infructuosos d’involucrar la
junta perquè aportés una part del contingut, de cara a informar els socis d’una ban-
da i reduir la nostra dedicació d’altra banda, varem comunicar al president que ens
havíem de replantejar l’ORIENTACOC. I es va decidir el canvi que ja tots coneixeu.
L’Anna Vilella es responsabilitzaria de buscar el contingut i nosaltres continuaríem
fent la maquetació. 

I en aquest punt estem. Si entre els nostres lectors hi ha algun professional o estu-
diant d’arts gràfiques, agrairem que ens ho digui i xerrarem per tal de millorar l’es-
tètica del butlletí. Qui hi vulgui publicar alguna foto que ens l’enviï, segur que li tro-
bem un espai. Val a dir en aquest apartat que les fotos no queden amb la qualitat
que ens agradaria, tot i que els originals i el tractament que se’n fa és correcte. El
sistema d’impressió no dóna més de si, millorar-ho sortiria a un preu inabastable.

I per acabar, repetir un cop més que l’ORIENTACOC ha de ser una feina de tots.
No sigueu mandrosos quan us demanin quatre ratlles, no us podeu imaginar com
és de feixuc haver de recordar contínuament els deures i que aquests arribin just al
toc de la campana. Apa, a veure si entre tots el fem arribar al número 100”
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I finalment l’etapa actual amb coordinació de l’Anna V ilella i maquetació
Adrià: “Jo, tinc poc per explicar-vos, tinc poc rodatge. Arribar a l’ORIENTACOC va
ser, en realitat, el “Veni, vidi, vinci”. Tot estava encarrilat, muntat i amb la feina feta i
a sobre, l’Adrià es quedava i seguia fent la compaginació, o sigui que únicament es
tractava de coordinar els continguts. Quin privilegi!!, m’havia tocat la part bonica: el
pensar, guiar, coordinar i sobretot deixar fer... 

I fins ara, el preparar cada número d’ORIENTACOC ha estat un “divertimento”. És
per això i des d’aquesta perspectiva que voldria afegir-me a la crida de l’Adrià: Si
algú està interessat a treballar a aquest projecte serà benvingut perquè com diu la
dita: “com més serem més riurem” i segur, segur que ens en sortirem millor!”

I en Marc Ràfols qui va dedicar a l’ORIENT ACOC part del seu temps afegeix:
“La meva experiència lligada a l’ORIENTACOC corrobora el que han dit la majoria
de directors del nostre butlletí: és una feinada! Sigui el disseny que sigui, la línia i
objectius, la qualitat final, lligar-ho tot representa molta feina i moltes hores de per-
seguir els articulistes, pensar temes, lligar la correcció, la maquetació, impremta,
distribució... Des d’aquestes quatre ratlles us voldria encoratjar a escriure-hi i
col·laborar-hi, per fer la feina més fàcil a la nostra directora actual, a qui felicito pel
present número (que ja he tingut la sort de veure parcialment). Per molts més
ORIENTACOCs!”

15
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Encara conservo els mapes de les primeres curses d’ara fa
vint anys. La primera cursa va ser a Collserola, el 18 de juny,

pels voltants de Torre Baró i no va ser al matí, sinó a quarts de sis de la tarda! No
devíem arribar ni a 20 participants, la majoria família i amics del Carles i la Tere,
però no era el meu cas. Jo me’n vaig assabentar per un cartell penjat a l’INEF. 

Ara estem molt ben acostumats, però el primer mapa no tenia cap detall i no dona-
va  cap pista sobre la vegetació, perquè era en blanc i negre i es confonien les lí-
nies dels camins, les de les corbes de nivell, les dels rierols.., perquè és clar, no
era un mapa específic d’orientació! Ara això sí, escala 1:10.000 i equidistància 5m.,
però petitó, sols feia uns 13 cm quadrats. De fet, conscients de la dificultat d’inter-
pretació del mapa o desconfiats completament de les possibles capacitats orienta-
dores dels corredors d’aquella primera competició, els organitzadors havien barrat
el pas amb grans creus de calç a terra per a indicar que no anéssim per allà i fins i
tot recordo al Francesc Mates en un trencall assenyalant-nos per on calia anar. De
tota manera, no ens podíem equivocar de fita, perquè només hi havia un sol circuit
i una única categoria mixta i a més totes les fites estaven a les pistes i camins o
ben a prop. 

No recordo res especial de les fi-
tes (devien ser com ara), però les
pinces no existien i demostràvem
el pas pel control fent una guixa-
deta a les caselles de la tarja
amb el retolador que penjava de
cada fita, de diferent color en
cada cas. No era estrany que
passés algú pel camí i pensés
que un rotulador sempre pot fer
servei, i és clar, aleshores la fita
txeca encara no l’havíem desco-
bert.

Com que em va agradar, vaig re-
petir. Després de la primera se’n
van fer dues més a l’octubre, a
Tremp i Barcelona respectiva-
ment, i la  següent i última del 88
va ser el 10 de desembre, sobre
els túnels del Bruc, passant a ser
la 1ª de l’Anoia, que com sabeu
ha tingut continuïtat durant
aquests 20 anys. La inscripció

Les curses del 88

Anna Amigó



17

d’aquesta cursa valdria ara 1.20 euros (quina diferència!) i com a curiositat, dir que
la mini-llegenda del mapa estava a la tarja de control. El mapa seguia sent en blanc
i negre i l’únic record que tinc d’aquella cursa és que em va ser impossible trobar el
control 4 i  vaig haver d’abandonar!. Recordo que anava rastrejant pel que ara en
diríem “un verd 3” i que anava esgarrinxada i ensangonada de cames i braços per-
què, evidentment, encara no sabia què eren unes polaines. Érem 4 gats i un auto-
car ple de militars de l’acadèmia de suboficials de Talarn, que recordo que anaven
vestits de verd i blanc i quan arribaven, també semblava que vinguessin de la gue-
rra. Com hem progressat en vint anys!!!

La tarja de la primera cursa de l'Anoia,
del 20 de desembe del 88.

Lliurament trofeus primer Campionat de Catalunya Nocturn, a Collserola
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Quan vaig proposar aquest article a uns quants veterans poc em pensava que
aquestes quatre paraules, "Vint anys al COC", podien ser tan evocadores. Talment
una vareta màgica, varen despertar records, vivències, èxits, alegries i ganes de
compartir fent possible tot el que ara llegireu i que segur que en gaudireu. Comen -
cem amb el que ens explica en Ramon:

Quan el meu pare em va portar a veure la Jean Bouin sota l'Arc de Triomf, vaig dir:
aquest és el meu esport! Quan el meu pare em va portar a veure una cursa de cot-
xes al circuit de Montjuïc vaig dir: aquest és el meu esport! Quan a la mili amb els
meus tres soldats vàrem guanyar el campionat de les Balears de curses d'orienta-
ció amb proves de tir i tot, vaig dir: aquest és el meu esport! Quan el benvolgut MA-
TES em va dir si volia apuntar-me a la segona cursa d'orientació de Catalunya vaig
dir: aquest és el meu esport! i a més a més sense escopeta.

Quan vaig trobar per Collserola la Tere muntant un circuit per a nens, vaig dir
aquest esport l'ha de conèixer el Roger, potser li agradarà una mica...

I així va ser, al Roger li va agradar però no va ser l'únic, veureu el que ens explica
la Neus:

Nosaltres, que portem vint anys al COC...



Un dia assolellat de primavera, vam anar a Gavà a fer la primera cursa d'orienta-
ció. Aleshores en Biel tenia 9 anys, l'Ona 8 i en Pol 6. En Carles i la Tere van estar
acollidors com sempre i ens vam repartir els nens: el Marc amb en Biel, la Tere
amb l'Ona, i jo amb en Pol. I va resultar que ens va agradar !
A partir d'aquest dia vam anar repetint. A vegades costava combinar els horaris i
les activitats perquè tots tres feien esport extraescolar, i els dissabtes al matí acos-
tumàvem a tenir tres partits. En Biel a vegades diu que ell va començar a fer orien-
tació una mica tard, però la seva idea, en aquella època, es que volia ser futbolista! 

Els primers temps que fèiem curses, i que els nanos començaven a anar sols, jo
patia bastant... Això d'anar sols per la muntanya només amb la brúixola, i un mapa
difícil d'entendre, ... no és que em donés molta seguretat: "i si s'ha perdut i va en di-
recció contrària, o si li ha sortit una serp o un gos i està mort de por, o si ha caigut i
s'ha fet mal i no pot tornar, o si amb la caiguda s'ha quedat estès a terra o s'ha des-
maiat...? És que hi havia milions de variables i de possibilitats! Però  mai no els va
passar res! 

Aleshores eren molt pocs nens que feien orientació, poquíssims, i la veritat és que
aviat els altres orientadors els van conèixer, i entre tots els cuidaven. I quan el pati-
ment ja no podia més, i feia tres hores que m'esperava a l'arribada, i els volia anar
a buscar, o a cridar pel bosc, sempre algú o altre els havia vist en algun punt. I
aquest voler-los anar a buscar era una tonteria, perquè sempre van acabar arri-
bant sols! 

Un dia, en Biel, desprès d'haver-nos fet patir bastant, deia: "és que jo estava perdut
aquí (i senyalava un punt del mapa) i no sabia com arribar!" O un dia que a la sorti-
da, per situar a en Pol, li vaig dir que havia d'anar en direcció totalment contrària a
la correcta, però així i tot va acabar arribant! Hi ha un moment, que deixes de patir,
i al cap de poc veus que ells ja en saben molt més que tu!

Després ens vam animar a participar
més lluny: campionats d'Espanya a
Valladolid (Camporredondo, Setma-
na Santa del 1999). Vam pensar que
anant amb els tres nanos, seria mi-
llor agafar un bungalow... però esta-
va tan i tan  brut i desmanegat, que
vam tenir l'excusa perfecte perquè el
Marc comprés la camioneta que
sempre havia volgut. I a partir d'ales-
hores...ja estàvem totalment engan-
xats! Les vacances d'estiu les orga-
nitzàvem en funció de les curses que
es feien per Europa: les més boni-
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ques, les més interessants, les més multitudinàries... I aquí sort en teníem altra ve-
gada del Carles i la Tere, en Sales, el Lluís Ferrer..

I les competicions individuals a nivell internacional? Va arribar el dia que la selecció
espanyola va proposar a l'Ona assistir als campionats Europeus sub 16-sub18.
L'Ona, si hi anava, no volia quedar l'última, i així va ser com va decidir que havia
d'entrenar, i va aparèixer en Cume a la nostra família, que sempre ha sabut poten-
ciar-la i ajudar-la. I en Biel? Havia aconseguit anar dos dies a la setmana a entre-
nar amb un grup del CAR de Sant Cugat, els de motociclisme i esquí de fons...
però allò era tot un altre món.

I dels clubs? Quin era el club dels més guapos? Doncs era el BO, on hi havia la
gent més jove amb empenta i simpàtica: la Teresa Sabater, segona mare de l'Ona i
del Biel, amb qui alguna vegada havien fet parella per fer un raid, en Jordi Villar i la
Núria (desapareguts en la missió de cuidar dos fills petits) i que havien fet classes
de física durant algun desplaçament de cap de setmana , el Lluís Ferrer,... i molts
d'altres. Tot i les pressions de l'època per agafar el poc planter que hi havia, i supe-
rant la pressió d'haver de portar un xandall horrible... vam continuar sent del COC.

Haver anat a parar al món de l'Orientació ha estat una sort i un privilegi, i ens ha
donat l'oportunitat de conèixer gent humanament excepcional, i el fet de poder
compartir amb ells/vosaltres projectes, idees, problemes, i responsabilitats és un
luxe. I tot aquest món també ens ha obert la porta "nord enllà": Suècia, Txequia,
França, etc. on ser orientador és com un passaport amb garantia. Gràcies a tots
els que heu ajudat a què això fos possible!

El que queda clar és que la família ha
estat cabdal en el desenvolupament d'a-
quest club i en el de l'orientació en gene-
ral, escolteu el que ens diu la Pilar:

Qui ens havia de dir, fa vint anys, la vola-
da que agafaria l'orientació a Catalunya i
també a la nostra família! Ara fa vint
anys, el Carles, el meu germà, ens par-
lava d'un esport desconegut i estrany
que no enteníem ben bé què era però, hi
posava tanta vehemència, que s'havia
de provar. I provant, provant, hi anàvem
trobant l'interès i l'emoció.

Al principi nosaltres ens ho agafàvem
amb calma, sense esperit competitiu i
anàvem sempre en equip de dos, sense
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córrer, passejant i gaudint del bosc i la natura, amb el valor afegit de trobar les fites
dels no iniciats. Un dia, ja fa molts temps, anava jo amb un nét de tres anys i està-
vem ben desorientats per aquell terreny desconegut. Caminant, caminant, vam tro-
bar l'Ona, petita, assegudeta en una pedra. Jo vaig estar contenta de no sentir-me
tan sola i perduda i li dic:

- Ona, em sembla que pleguem.
- Oh, pleguem, pleguem, àvia! Ja ho has dit tu! I com ho fareu això? Cap on penseu
anar?

És clar, unes quantes vegades m'ha passat, quan et sents ben perdut, que no saps
pas per on tirar i, per arribar a la meta o a la sortida, què fas? L'orientació per a la
nostra família ha estat i és molt important; ja  forma part de la nostra vida. Hi ha cap
altre esport on puguin participar tres generacions en una mateixa competició? Segu-
rament ja sabeu que sóc molt dolenta fent orientació, però un dia la cursa em va sor-
tir rodona i justament va ser als Campionats d'Espanya del 2007. I vam quedar cam-
pions: un nét, una filla i una àvia! Quin altre esport existeix on, en una mateixa com-
petició, pugui passar això? I, a més a més, també van fer podi altres membres de la
família i Catalunya va quedar campiona de l'Estat i tots hi vam poder col·laborar. Em
comentava la mare d'una orientadora que els seus amics es quedaven parats que
els diumenges poguessin anar tots junts a practicar aquest esport i que cadascú po-
gués fer la seva cursa independentment dels altres, sense massa interferències. 

Per a la nostra família l'orientació va ser una gran troballa que ens fa viure un pre-
sent ple d'oportunitats i d'emocions. 

I reafirmant a la mare, la Laura ens comenta:

Quan ens trobàvem amb la família, el Carles i la Tere parlaven d'un esport que els
entusiasmava. Era nou a Catalunya però molt practicat a l'Europa del nord: l'Orien-
tació. Deien que era molt formatiu, que al mateix temps que sorties a la muntanya,
exercitaves la capacitat de concentració i la presa de decisions ràpida. Una cosa
que el feia bastant únic era que es podia practicar competint o passejant i que no hi
havia límit d'edat; famílies senceres, de diferents generacions, es trobaven practi-
cant el mateix esport. Oh!!!! dèiem encuriosits.

Amb l'empenta que els caracteritza, van anar-nos encomanant el seu entusiasme
per aquest esport, als pares i sobretot a la Neus i al Marc, amb els nanos encara
petits. Era una manera distreta de sortir a la muntanya, ja que era com fer una gim-
cana. La meva primera cursa "seriosa" va ser a Can Catà. Vaig dir: - Aquesta ja la
faig sola! Era un terreny que coneixia moltíssim ja que llavors vivia a Cerdanyola i
gairebé cada dia hi anava a donar un vol. Vaig agafar el mapa i anava fent cas a la
meva intuïció, pensant: aquest mapa, que mal dibuixat que està! Em sembla que
no vaig trobar ni una fita! Poc a poc vaig convencent-me que el mapa SEMPRE te

21



raó, encara que a vegades no ens ho
sembli.

Recordo el Biel, encara petit, que, pa-
cient, després de córrer la seva cur-
sa, feia també la meva, caminant tots
dos i llegint el mapa: t'has de fixar en
aquest revolt, mira la pedra! que no
veus que això és blanc! Són arbres,
no clarianes! I aquí, mirem de fer
rumb... Ah, sí, rum, rum! Com es fa
això del rumb? Sí, mira, és com tirar
pel dret, orientes el mapa i la brúixola
mirant de no desviar-te, etc. I a l'aca-
bar la cursa, has d'esforçar-te en re-
cordar per on has passat, has de comentar el teu itinerari amb els de la teva cate-
goria, a veure quina opció ha estat millor, etc, dibuixar-la després..  mira, hauria es-
tat millor anar per aquí i no per allà, no veus que no haguessis hagut de fer tan des-
nivell? etc. Així se n'aprèn, deia. I resulta que és ben veritat!

El Carles, per malament que sortís sempre ens animava: - Ja anirà millor la prope-
ra vegada! Però, no badis, eh! Per a mi, poder-ho fer en família era tot un luxe i el
motiu principal de la meva participació.

Recordo que als Campionats d'Espanya a Navaleno em va fascinar veure, a l'es-
print, com "els bons" entraven a una plaça i es dirigien com fletxes a una fita que no
veien, perquè estava ben amagada. Penso que va ser en aquell moment que em
va "enganxar" l'orientació. Fins llavors no havia estat conscient d'aquest "prodigi".
Em va encantar, en els diferents sentits de la paraula! I així hem anat creixent tots
plegats, amb l'orientació fent-nos companyia: corrent-hi o bé ajudant, quan hem
pogut, al Carles i a la Tere, al Marc i, ara, al Biel. I això, tant si plou, com si neva
com si fa sol, de nit i de dia. Per a mi l'orientació és sempre una festa i un regal

I la Tere, sempre apunt per ajudar, ens en explica unes quantes:

Els que no van viure els inicis de l'orientació a Catalunya potser no saben  que les
primeres curses es van fer amb uns mapes en blanc i negre en els que gairebé no
es distingien els camins de les corbes de nivell. Les fites era de cartró amb un reto-
lador de diferent color a cada una d'elles per marcar la tarja de control i, en ser tan
efímeres, no se'n va poder conservar ni una com a mostra i record.

Els meus desenganys: El primer va ser quan em va abandonar el Roger. M'explico,
el primer circuit que va córrer aquell "nano" li vaig traçar jo i, després, a la primera
competició nocturna me'l vaig trobar dins la negra nit sota uns arbres immensos
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prop de l'ermita de La Salut de Sant
Feliu de Llobregat i li vaig preguntar
si tenia por. Sí! em va dir i jo li vaig
contestar: Jo també!!. A partir de lla-
vors vam fer equip de curses noctur-
nes que en aquells temps eren
menys competitives que ara. Però va
arribar un dia en que em va abando-
nar. I així he quedat jo!.

També vaig intervenir en els primers
passos orientadors de la família Rà-
fols-Perramon, així com en la inicia-
ció d'altres orientadors i orientadores
que ara em "claven" unes grans pa-

llisses. Jo els vaig iniciar i mireu-me com n'estic ara d'abandonada. Aquests són
els meus desenganys. Però la veritat és que els desenganys queden àmpliament
superats per la satisfacció de veure la progressió de tots els que m'han abandonat
per córrer com llebres davant meu.   

Però molts més s'han enganxat a l'Orientació i al club al llarg d'aquests anys, i un
bon exemple el tenim amb la Mercè:

No puc més que coincidir amb el títol de la cançó de la peli "Casablanca": El temps
passa! Sembla que era ahir quan em vaig enredar jo sola i vaig descobrir això de
l'orientació, fa gairebé 15 anys. Estava emocionada pel fet de tenir una brúixola
pròpia, encara que de poc em servia quan arrencava a córrer sense tenir gens clar
cap a on…

L'altre dia estava pensant en com havia canviat l'orientació a Catalunya des dels
meus inicis. Com diuen que "com a mostra, un botó", us deixo uns quants botons
perquè pugueu jutjar vosaltres mateixos:

-   Hi havia, que jo recordi, només 5 clubs: COC, BO i NiE (encara actius), i Minerva
i GEPS ja desapareguts.
-  Els butlletins de la fede els confeccionava el Carles Lladó de manera casolana, a
base de retallar fotos a mida i enganxar-les perquè quadressin amb els textos es-
crits a màquina en DIN-A4. Un cop acabat, cap a portar l'invent a fer fotocòpies i a
publicar-lo.
-  Ni pensaments de tenir equipaments oficials per córrer! Els del BO van ser els
primers d'anar uniformats, amb unes malles verdes de camuflatge i una samarreta
de color rosa salmó. No comentaré aquí l'efecte estètic aconseguit.
-   Els mapes acabaven de fer una passa endavant i es dibuixaven amb "trames".
Què és això? Ni idea! Però jo encara vaig patir algun dels mapes vells, com aquell
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del Tagamanent pintat amb plastidecors. Naturalment que tot era verd!
-   Ens desplaçàvem a Font-Romeu un parell de cops l'any, per fer "orientació de
debò". Tots ens perdíem hores i hores (bé, gairebé tots) però torna-hi que no passa
res!
-   Les curses multitudinàries arribaven als 50 inscrits. Evidentment tots ens conei-
xíem i qualsevol fitxatge nou es veia d'una hora lluny. Això sí: la competència per
fitxar "els nous" era ferotge.
-   A la lliga espanyola no existia el "suelo duro": anàvem amb la tenda i acampà-
vem. Els desplaçaments en furgo llogada encara trigarien uns anys, i agafar l'avió
per anar al Kronlund semblava cosa de ciència ficció.
-   Sent tan poca gent, no hi havia categories intermèdies: de NI passaves a D/H21,
i això perquè l'Elit encara no s'havia creat.
-   Internet era cosa del futur (de fet, a la fede, no hi havia ni ordinador). El calenda-
ri sortia publicat al butlletí, junt amb un telèfon per apuntar-se a cada cursa i els
croquis d'accés a les mateixes. Les transferències bancàries encara trigarien en
fer-se efectives: es pagava a la mateixa cursa. Si un no apareixia i no pagava, turu-
rut pels organitzadors.
-   Les arribades consistien en uns metres de cinta, una taula i una o dues cadires.
Ni carpes, ni arcs inflables, ni ordinadors, ni Sport Ident (afortunadament...). No-
més el sofert Pere Gabarró i la seva infal·lible col·lecció de cronòmetres, sempre
exactes. Val, no eren espectaculars, però amb 3 persones es muntava una cursa
de Lliga (que no Copa; encara no s'havia canviat la denominació).
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-   En Roger Casal tenia 10 anys i el Ramon, el seu pare, arrossegava a tota hora
una caixa plena de llaminadures pel nen. Ja sabeu, s'han de menjar llaminadures!
Per altra banda, dos dels actuals subcampions d'Europa, el Pol i l'Ona Ràfols,
quan van aparèixer, m'arribaven si fa no fa per la cintura, i el germà gran, el Biel,
no gaire més amunt.
-   També tinc records amargs, però aquí no toca. Només espero que al cel hi
hagi orientació.

Segur que em deixo coses, que el meu cap darrerament sembla un calaix ple de
trastos i sempre surt abans justament el que no necessito. Tot plegat em recorda
una mica aquells powerpoints repel·lents pels nostàlgics dels 80. Ho sento!

Ei, i encara hi ha altra gent que "rula" per aquí i encara ha vist més coses de la
prehistòria orientadora catalana! Si voleu "batalletes", aneu al Carles Lladó, la
Teresa Gri, l'Anna Amigó, el Carles Loré o el Ferran Santoyo. A tots els quals, per
cert, vull agrair que m'hagin acollit des del primer moment i hagin compartit amb
mi la seva experiència.

Entranyable, no? Els relats que ens han explicat ens han ensenyat una altra cara
de la història d'aquest club perquè, com diu el president al principi de la revista,
el club són les persones i el fan les persones. Ha estat un plaer poder encadenar
les paraules de diferents persones en aquest article i queden per la cloenda les
paraules d'una de les persones més carismàtiques del club, l'Anna Amigó, que
ens diu això: 

El 20è aniversari del COC m'omple d'orgull perquè pocs podem dir que hi som
des del primer dia (i amb tantes ganes com el primer). M'omple de sorpresa, per-
què em fa adonar que ja porto mitja vida fent orientació (i que ràpid m'ha passat).
M'omple alhora de vergonya perquè després de tants anys no hauria de seguir
fent tantes errades. I final-
ment, m'omple d'alegria per-
què l'origen del COC coinci-
deix amb la meva descober-
ta d'un esport que m'ha creat
un estil de vida i m'ha propor-
cionat grans experiències,
grans viatges i un bon grup
d'amics.

Per molts anys COC! Salut
per a tots nosaltres i prospe-
ritat per al club (esperant que
hi despuntin nous cracks).
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I els joves? Els que han crescut amb el
club? Aquells que surten molt més tard
que tu i que quan arribes cansat, suat,
com si haguessis fet una gran proesa,
te’ls trobes a l’arribada tranquils i  rela-
xats, comentant i rient amb els amics,
com si no haguessin fet res!! 

-“Aquests ja són aquí? Et preguntes.
Però el seu circuit no era el doble de
llarg, el doble de difícil que el meu?...?”
Doncs sí, ells també ens han volgut fer
arribar el seu sentir i les seves il·lusions
en aquest aniversari. I així comença en
Biel :

Quan vàrem començar a fer orientació,
el 1996, el panorama català era força di-
ferent de l’actual. Recordo que mai no
vaig arribar a fer Encintat (no sé ni si
n’hi havia, en aquella època). Vaig co-
mençar a H12. Només en una ocasió
vaig començar un encintat del Circuit
Oros i no el vaig saber acabar...

Com a cosa curiosa, resulta que sem-
pre era l’únic corredor en totes les cate-
gories on corria. Només hi va haver
dues persones que van coincidir algun
temps en el meu circuit: una era l’Arnau
Casal, germà del Roger, que era de la
meva edat i va deixar de fer orientació
força aviat. Ens enteníem força, fins i tot
un dia vam abandonar una cursa per
xerrar i deixar aquell esport tant fatigant.
L’altre rival, va ser el David Goret, de la
Catalunya Nord. La nota més destaca-
ble la recordo en un “Dos dies de la Cer-
danya”, que el seu pare el va portar a
collibè fins a la sortida (45 minuts cami-
nant) perquè no es cansés i, evident-
ment, em va guanyar! Més gran que jo
hi havia un noi d’Aiguafreda, que es va
posar a treballar de forner i no ha tornat
a aparèixer. Qui sap si algun dia ho
farà...

Per acabar, tenia com a referent espor-
tiu un ex-soci del COC, el Sud-africà

Nosaltres, que fem vint anys quan el COC en fa vint...
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Mark Collins, que tampoc he tornat a
veure, però mantinc una foto seva i la
il·lusió de trobar-lo algun dia.

I en Marçal, ens mostra que amb esforç
i perseverança es poden aconseguir
grans fites:

Jo em vaig federar pel COC per primer
cop a la Categoria H16, el 2003; i ara, el
2008, quan el COC fa els 20 anys, conti-
nuo al club però a la categoria H20 a la
Lliga Espanyola. Tots aquests anys he
progressat molt i jo personalment estic
content del tracte rebut.

Una de les competicions on es veu l’am-
bient i la motivació del club és als re-
lleus, i precisament aquí és on haig
d’estar més agraït al club, perquè els úl-
tims 4 anys m’han donat l’oportunitat de
córrer a la categoria Senior, i el darrer
amb un equip de somnis! El 1r lloc que
el COC em va entregar en safata al
campionat de Catalunya de relleus és
un dels millor moments de la meva vida
al club; ja que, a més, l’any anterior (i
precisament per culpa meva) no es va

poder aconseguir la victòria: aquesta úl-
tima gesta era tot un repte per a mi.

I en Roger Solé ens diu en poques pa-
raules el que defineix l’orientació:

Be, jo no fa tants anys que faig orienta-
ció, perquè d’aquest vint anys del COC
jo només n’he pogut viure els últims
cinc. Tot i així, la meva entrada en el
món de l’orientació la vaig fer dirigida
per un membre del club i a partir d’aquí,
tot va ser fer-me soci del club i pam, co-
mençar a córrer;  primer les pipis, des-
près copa catalana, lliga espanyola... i
cada cop més. 

Han estat cinc anys, parlant d’orienta-
ció, molt intensos i actius, amb moltes
coneixences, molts amics, molts viat-
ges, molts pobles i ciutats, molts paisat-
ges, molts terrenys, molts mapes i so-
bretot moltes, moltes fites.

Ara, espero el dia que en que pugui dir,
conjuntament amb tots els del COC: Fa
vint anys que fa vint anys que fem orien-
tació.
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I no hi podia faltar el sentir dels nou vin-
guts, dels nou arribats, dels que entren
quan ja tot està fet i en marxa. Dels que
han elegit aquest club atrets pels colors
del xandall, de la simpatia de la seva
gent o simplement perquè els queda
més proper. Tots aquells que arriben
plens de ganes de fer i d’aprendre, de
col·laborar i de gaudir ens transmeten
també la seva visió. Comencem pel
que ens diu en Dani:

Dels vint anys del COC jo només en co-
nec el darrer. Ens vam apuntar al COC
ara farà l’any, després de córrer la cursa
del Tagamanent (que continua organit-
zant la família Serrallonga, però ara en
bona part a Grions) i fer un bon paper a
Iniciació Adults. Això ens va portar a fe-
derar-nos a 21B, i per tant a fer-nos d’un
club. En Ramon Illa i família ja n’eren i
per això el vàrem triar.

Ens fa l’efecte que hem arribat en un im-
pas. Això ha tingut un resultat imprevist
per nosaltres, i és que de cop i volta ens
hem vist implicats en papers que no ha-
víem considerat. Ara ja escalfem motors
per la cursa de Lliga espanyola a Moià,
però és que també hi ha el Trofeu Inter-
nacional de Barcelona el novembre. El
nucli dur ja no deixa que ens diguem
‘mindundis’, que és el que som encara,
però en qualsevol cas mirarem de ser a

l’alçada de qui ens ha precedit durant
aquests vint anys i aguantar-ne tants o
més! 

De moment ja comencen a sortir bones
fornades. I els més petits s’hi poden em-
mirallar (a casa ja hi ha qui, a vegades,
demana un mapa enlloc d’un conte
quan se’n va a dormir...), per tant, tenim
corda per estona!

I la Imma que ens expressa el sentir de
les “mames”. Segur que moltes us hi
sentireu identificades:

Hola cocaires, sóc la Imma, la mare de
la Maria, del Martí i de l’Anna, i bé...pare-
lla del Ramon Illa, crec que ens conei-
xeu com la família Illa. Intentaré explicar-
vos la meva experiència dins l’orientació
o millor, des de fora de l’orientació, com
es diu en castellà “des de la barrera”. 

Nosaltres vàrem començar en aquest
món ara ja fa 6 anys, el Ramon neces-
sitava puntuar per a les seves competi-
cions d’empresa i jo amb tots els nens
l’acompanyava. Al principi, les curses
eren per a nosaltres un passeig per el
bosc amb un mapa, si aquest el portà-
vem a la mà o la butxaca era poc impor-
tant, ja que nosaltres seguíem unes
magnífiques cintes. 

Recordo que el que més em va
sorprendre aquest primers dies
va ser la indumentària, el bosc
s’omplia de colors llampants
que cridaven l’atenció i que no
paraven de moure’s (així segur
que no es perdia ningú). Amb el
temps, la Maria va decidir que
anar junts era avorrit (malgrat
que ja miràvem el mapa i també

Nosaltres, que hem arribat quan el COC en fa vint...
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el seguíem), però no podia córrer sense
acompanyant, llavors va ser “adopta-
da” per el Toni Soler (gràcies!!!), fins
que amb 8 o 9 anys va començar no ini-
ciats sola.

Vaig patir molt fins que no vaig veure
que tornava sana i estalvia, i encara
vaig patir més el segon dia, ja que va tri-
gar 2 hores per acabar el seu recorre-
gut. Curiosament, el Ramon mai ha pa-
tit, crec que es perquè ho vivim diferent,
ell mai s’ha plantejat que es pogués per-
dre i jo no pensava res més. En aquest
moment ja tenia el Ramon i la Maria
“enganxats” a l’orientació i vam entrar a
formar part del COC, no podia ser d’al-
tra manera, havíem participat i disfrutat
de moltes “PIPIS” muntades per la Tere. 
Aquesta etapa esportivament parlant va
ser molt profitosa per mi, primer feia
l’encintat amb el Martí (en totes les dife-
rents formes; acompanyant-lo, seguint-
lo... però sempre corrent!!) i després el
tornava a fer amb l’Anna. Per sort més
d’un cop el Rubén Méndez em va donar
un cop de mà i acompanyava al Martí

(després de fer ell la seva cursa).
Actualment el Martí també corre sol,
malgrat ser el segon, he tornat a patir de
valent, però quan veig que s’ho passa
bé i que frueix, me n’alegro molt, també
em fa gràcia quan veig com miren i re-
miren els mapes, amb el Ramon. Bé, no
sempre em fa gràcia (depèn del mo-
ment). 

Ara bàsicament camino amb l’Anna, do-
mino perfectament els mapes de nens
no iniciats, i en un futur no sé si proper o
no, la meva intenció es provar no ini-
ciats adults, crec que tinc una sòlida
base fonamentada en el temps. El que
si que tinc clar es qui acompanyarà els
nets en un futur llunyà. 

I la Mercè:

Sóc la mare d’en Rubèn Méndez, la
Mercè Forniés; nosaltres també som
nou vinguts tenint en compte que fa 20
anys que funciona el club: tot just fa 2
anys que ens hem enganxat . Tot va co-
mençar amb les curses que organitza-
ven a l’escola del Rubèn; el dia que feia
una venia entusiasmat.

Va participar al campionat escolar el
2006 i és va classificar per a la final a
Tarragona, on vàrem entrar en contacte
per primer cop amb l’ambient d’aquest
esport. Aquí vàrem conèixer al Lluís
Ollora (que va ser qui ens va explicar el
funcionament de les curses i ens va do-
nar informació del COC i de com fede-
rar-se), la família Illa (Ramon, Imma,
Maria ...), gràcies a ells el Rubèn no va
anar tant perdut (ens van prestar una
brúixola ...). Dies desprès vaig trucar a
la Tere per demanar-li informació i amb
la seva simpatia i empenta ens va aca-
bar d’enganxar. 

La primera cursa de Copa Catalana del
Rubèn va ser a Torroella de Montgrí. El

Maria Illa, fa uns temps...
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José i jo anaven d’espectadors i ens va
agradar molt veure  els corredors/res de
totes les edats amb els seus vestits de
coloraines corrent pel bosc amb el
mapa a la mà, l’ambient era magnífic.
Mica en mica (desprès de superar uns
“problemilles” físics) ens hem anat ani-
mant i ara participem tota la família, un
amb bons resultats i els altres ens ho
passen bé i li posem ganes.

L’orientació a part de fer esport, de co-
nèixer gent, indrets i de passejar per la
muntanya, ens uneix  passant estones
comentant els mapes i els recorreguts
tots  3 plegats. 

I en Lluis Serrallonga? Per mi ha estat
dificil decidir a quins dels articles havia
d’anar però crec que ell mateix s’ha de-
finit en el que ha escrit. Ara bé, jo diria
que està aquí com expert entre els nou
vinguts i per això ens farà la cloenda de
l’article: 

Jo no puc dir gran cosa, soc un soci re-
lativament nou, potser només fa uns 6
anys com a màxim que estic al COC.
Durant aquest temps he gaudit de les
curses d’orientació, tant com a corredor
o com ajudant a l’organització, i dins del
COC m’encarrego de la tresoreria des
de fa uns 2 anys. Però també, s’ha d’es-
mentar que el COC ha tingut moments
menys afortunats, protagonitzats per re-
ferents molt importants en el seu mo-
ment, i en l’Orientació en general, que
s’han vist obligats a deixar el club. En
l’actualitat però, i amb les noves incor-
poracions, sembla que hi ha ganes per
organitzar competicions de més alta
responsabilitat.

Quant a l’Orientació, en aquests darrers
anys hem viscut una evolució important
i positiva, per exemple el sistema SIT,

les pinces ràpides, la impressió i con-
fecció de mapes amb més qualitat, el
material especialitzat, i en general, la
gent ha millorat molt la seva preparació,
tant tècnica com física. De totes mane-
res, jo, personalment, veig aquest es-
port de l’orientació massa competitiu: hi
ha tot un segment de persones que pot-
ser ens agradaria més gaudir de l’en-
torn i no tant del temps de cursa, que es
compta en segons. 

D’altra banda, crec que estem massa
pendents d’unes normes molt estrictes i
que no parem de discutir sobre elles, tal
com estem veient en els mails de la llis-
ta, que parlen de, per exemple, com
s’ha de pinçar, si es pot saludar o no la
gent que et trobes en cursa, les parelles
o grups, etc. Potser podríem ser més
flexibles, i així hi cabria més gent. Jo
aposto perquè tot això també vagi evo-
lucionant.

Per a mi, no és tant important ser d’un
club en concret, sinó estar dins de l’O-
rientació Catalana.
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Dibuix: Maria Illa


