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Festa del 20è aniversari del COC. Equip guanyador del tresor.



Ha arribat l’estiu, i amb l’estiu l’activitat frenètica per alguns i la calma per d’al-
tres. Però tots, segur que agraïu l’arribada de l’ORIENTACOC a les vostres
bústies. A l’estiu hi ha temps per tot, per divertir-se, per avorrir-se i també per
llegir,…i al costat del mar o amb l’airet de la muntanya esperem que pugueu
gaudir de les pàgines que us hem preparat.

Des de sempre m’ha sorprès la vostra tenacitat, tossuderia, entusiasme, vitali-
tat,… I tot això va quedar palès  a la festa del 20è aniversari, es va celebrar
amb una jovialitat que envejava. Fa vint anys, jo no hi era, però estic segura
que l’entusiasme no era menor que el que es respirava el passat 15 de juny, 20
anys després que tot això comencés.

I aquesta vitalitat ha creat escola. I per això crec que és just fer esment dels re-
sultats aconseguits pel planter de joves que tenim al COC: en Marçal que va
guanyar el campionat universitari de mitja marató de muntanya i va quedar 4t a
la lliga espanyola H20 de Saragossa i 4at a l’sprint universitari a Espanya. L’O-
na: 20ena als campionats del mon junior a Suècia de distancia mitja, 9ena a re-
lleus i Subcampiona Espanya universitari llarga sprint. En Pol: 3r campionat
Catalunya Esprint absolut i Campió Catalunya H21 llarga. En Biel: Subcampió
Espanya universitari llarga i mitja, Campió Catalunya sprint. En Gerard: Sub-
campio Espanya llarga distància. En Marçal, en Pol, L’Ona i en Biel varen anar
a córrer el campionat de França de clubs amb un club Frances i vam quedar
16. I dels quatre components que formaven l’equip infantil que va anar als
Campionats d’Espanya escolar, tres eren del COC (En Rubén, en Lluis i l’E-
duard). Els joves són el puntal del club i l’aposta que ha fet el COC en aquest
aspecte està donant fruits. Hem de seguir treballant.

Però aquesta vitalitat no s’extingeix i els que no són tan joves també tenen el
seu espai en aquest esport. Les Maratons d’Orientació són aquella disciplina
que combina esforç, enginy i distància, una manera de gaudir del temps que
els precedeix i del que encara els espera. Sempre amb el material just a la
motxilla, ni més ni menys.

Bon estiu a tots!

Anna V ilella
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Si ho comparem amb els
que teniem ara fa 8 anys,
avui en dia, a l’orientació
n’hi ha molts. Però si ho

comparem amb altres esports, encara en
tenim poquets. La raó és que l’orientació
escolar no està connectada directament
amb l’esport federat. Ara comença a ha-
ver-hi lligams i cal cuidar-los perquè algun
dia poguem aconseguir la xifra de 100 jú-
niors. De moment, hem de conformar-nos
amb el que tenim. 

Fa 8 anys només corrien els Ràfols i 4
amics desorientats, però a mesura que
l’esport escolar ha anat involucrant més
gent hem aconseguit una xifra que ronda
els 50 federats menors de 20 anys. El club
que sempre s’ha preocupat pels més joves
sempre ha sigut el COC. El club Oros no
va ser menys, i degut a la gran quantitat de
curses escolars que organitza al Maresme
i voltants ha aconseguit igualar al COC. I
finalment, s’hi ha afegit el Club Grions, que
està fent una aposta molt forta pel planter i
l’esport escolar que és el lloc on es poden
recaptar joves que després es federaran. 

Aconseguir joves en un principi no és tan
complicat, el que si que és complicat és
mantenir aquest joves fent el nostre es-
port. Una de les meves idees consisteix en
potenciar la cohesió de tots els joves a tra-
vés de sortides a fora i del muntatge de di-
ferents activitats diverses com entrena-
ments, picnics, etc... Per això i per altres
coses com el Pla de Tecnificació per a jo-
ves estem aconseguint que cada vegada
tinguem més representants en els Cam-
pionats de Catalunya, Campionats d’Es-
panya i sobretot ara, que comencin a sortir
a nivell internacional (Europeus i Mun-
dials). Ara mateix tenim a 10 corredors jo-
ves que han representat una vegada a la
selecció Espanyola i encara s’hi podrien
afegir d’aquí poc temps 4 o 5 corredors
que estan apretant fort (això sí, s’ha de fer
un seguiment de tots, ja que altres han
perdut aquesta oportunitat). 

Esperem que els clubs s’impliquin cada
vegada més amb el planter i poguem veu-
re uns Campionats de Catalunya de Re-
lleus amb els colors de mínim 10 clubs.
Seran els clubs capaços de fer-ho en 5
mesos? 

Quants Júniors hi ha a Barcelona
i què facin Orient ació?

Lluís Ollora



Cinc integrants del
COC van participar
als Campionats
d’Espanya Univer-

sitaris 2008. La Isabel Pau, el Miquel
Torres i l’Ona i el Biel Ràfols corrent
per la Universitat de Barcelona, i el
Marçal Serrallonga corrent per la
UPC.

En aquest article explicaré, en dife-
rents trams entre fites, quina penso
que és l’opció més encertada. En els
terrenys de Galícia és molt important
escollir, en trams llargs, la millor elec-
ció d’itinerari, ja que si no es pot arri-
bar a perdre molt temps.

Mitja distància
Resultats: Subcampions d’Espanya
Ona Ràfols i Biel Ràfols

Tram 4-5
Opció lila: Crec que no és del tot en-
certada perquè no tens cap element
de referència a l’hora d’atacar la fita.
També corres molta estona amb sota-
bosc (rallat verd) i era molt lent.
Opció vermella: penso que es la més
correcta i segura. També fas menys
desnivell.
Opció blava: La que vaig fer jo. La
meva idea era fer la vermella.

Distància sprint: 
Resultats: Subcampiona d’Espanya,
Ona Ràfols, 4t classificat, Marçal Se-
rrallonga.

Llarga distància
Resultats: Subcampió d’Espanya Biel
Ràfols, 3a Ona Ràfols

Tram 7-8
Opció verda: Desconec si algú la va
fer. És arriscada perquè s’han de
creuar camps i el riu, però te l’avantat-
ge que “controles” dues fites que en-
cara no has fet. Dóna avantatge a l’-
hora de buscar-les, perquè fins i tot
pots haver-les vist. La que té menys
distància.
Opció lila: La que té menys desnivell.
Crec que és difícil de trobar el principi
del corriolet (quan s’acaba la carrete-
ra), i és poc segura a l’hora d’atacar la
fita.
Opció blava: La que vaig fer jo. Crec
que és la més segura, ja que sempre
vas per pista ampla i amb pocs creua-
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Campionat d’Esp anya Universit ari 2008
(Pontevedra 9-1 1 de maig)

Biel Ràfols
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ments. Mires poc el mapa i pots
anticipar les següents fites.

Tram 12-13:
Opció lila: És arriscat posar-te per
caminets en el principi d’un tram
llarg: s’ha de llegir massa el mapa i
cal buscar la màxima velocitat al
més ràpid possible. 
Opció verda: El principi del tram
s’ha de fer molta lectura de mapa i
això es dificultós. Es fan 20 metre
més de desnivell que les altres
dues rutes.
Opció blava (modificada amb dis-
continua): la que vaig fer jo. Crec
que és la més segura, ja que has
de pujar fins a la carretera (no cal
mirar el mapa) i seguir-la.

Consell: En els trams llargs deci-
deix l’elecció d’itinerari en funció
del punt d’at ac a la fita. 



El passat 24 de juny un grup de joves
del COC (Gerard Serrallonga, Ruben
Méndez, Lluis Vidal i Eduard Solé) mar-
xaven d’expedició cap a Astúries als
campionats nacionals d’orientació esco-
lar. Tres d’ells formaven part de l’equip
infantil juntament amb en Joel Serra-
llonga de Grions. Els acompanyaven els
cadets i els equips de les noies. I també
en Roger Solé i en Pol Ràfols que els
feien de puntal. 

El dia 29 tornaven radiants, havien
aconseguit un segon lloc ben merescut.
Uns dies després varen escriure aques-
tes lletres. En elles s’hi llegeix il·lusió i
ganes de superar-se. 

Com heu vist i viscut aquest a expe -
riència?

En Ruben diu: Aquesta estada a Gijón
ha estat un gran premi després d’ arri-
bar a la final nacional i classificar-me.
Ha estat molt divertida i també m’ha ser-
vit d’experiència. Al nostre hotel s’allot-
javen, apart de nosaltres, Aragó, Illes
Balears i Canàries. La relació amb els
participants de les altres comunitats era
nul·la, només ens veiem a les curses
cosa que m’hagués agradat que no fos
així. 

L’Eduard: Després de quedar 2n a Ca-
talunya, en Lluís, en Ruben, en Joel i jo
vàrem marxar cap a Asturias per inten-
tar fer un bon paper fora de Catalunya.
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Campionat s Nacionals d’Orient ació Escolar
(Asturies, juny de 2008)

Ruben Mendez i Eduard Solé
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A l’arribar ens vàrem trobar amb un bon
hotel que seria la nostra casa en els 6
dies que durarien els campionats. Và-
rem coincidir amb les de les Illes Bale-
ars, Aragó i Canaries. Ens vàrem portar
força bé amb l’altra gent de les altres
comunitats. Els companys de selecció
molt bons, igual que els nostres entre-
nadors. Vàrem conviure uns moments
únics que sempre es recordaran. 

Com era el terreny i l’organització?

En Ruben: El terreny d’Astúries no em
va agradar massa perquè hi havia molta
vegetació amb moltes punxes, i això
feia que la cursa fos molt lenta ja que et
quedaves enganxat amb les plantes i
era molt difícil avançar. Havies d’anar
quasi sempre per camins. Astúries no
és un bon lloc per fer rumbs. El paisatge
excel·lent però el terreny nefast. 
L’organització era molt bona i el lloc on
esperàvem abans i després de les cur-

ses estava molt bé perquè hi havien
unes taules on ens posàvem per comu-
nitats. 

L’Eduard: Una de les coses que va fallar
en aquest campionat va ser la puntuali-
tat. Això va ser degut principalment per-
què als autocars els era difícil arribar a
les sortides, els camins no estaven pre-
parats per aquests vehicles. El primer
dia les hores de sortida es varen fer una
hora més tard. Això feia que sortissis
menys concentrat i podia afectar el re-
sultat final. El segon dia, els relleus, va
ser l’única cursa que va ser amb pun-
tualitat. I la tercera i la quarta cursa es
varen començar amb mitja hora de re-
tard. 

Ens podríeu fer un resum de les qua -
tre curses?

Per en Ruben: La primera cursa que era
la cursa mitja va estar bé però hi havia
algunes fites que costava molt arribar-hi
pel que he comentat abans de la vege-
tació. Els relleus va ser l’esdeveniment
que més em va agradar pel terreny i a
més a més vàrem quedar en una bona
posició. La cursa llarga va estar molt bé
però hi havia molta pujada i baixada i et
cansaves molt, i finalment l’esprint una
cursa molt bonica pel casc antic d’Ovie-
do, per uns carrers molt amples que em
van sorprendre; els quatre participants
catalans de la meva categoria (Lluís,
Eduard, Joel i jo) vàrem quedar en el
“Top ten”. 

Per l’Eduard: La primera cursa, la mitja-
na, ens va anar molt bé per reconèixer
el terreny per quan haguéssim de fer la
llarga. El terreny era molt espès i costa-
va molt passar-hi amb comoditat. El mi-



llor que es podia fer era anar pels ca-
mins. Ens va afectar un fenomen mete-
orològic que va ser la boira, però que no
va fer canviar per res els nostres reco-
rreguts. 

La segona cursa, els relleus, vàrem for-
mar equip els tres del COC, en Lluís, en
Ruben i jo. En Joel tot s’ha de dir que
ens va animar força. En els relleus và-
rem fer grans curses tots tres, encara
que amb petites errades que no van
afectar gaire el resultat final. Vàrem
quedar tercers, després d’un gran es-
forç d’en Lluís que era l’últim rellevista i
que va aconseguir que els de Castilla-
La Mancha no ens passessin davant. 

De la tercera cursa, no en puc parlar
molt perquè vaig abandonar. Vaig ado-
nar-me que hi havia força desnivell,
cosa que complicava el poder córrer
amb el mal de cama que tenia. La majo-
ria de la cursa anava per camins, però
amb tirades molt llargues entre fita i fita.
S’ha de destacar el gran resultat d’en
Lluís en aquesta cursa que va quedar
tercer i escurçava una mica de punts als
de Madrid. 

L’última cursa del campionat i la més rà-
pida en el casc antic d’Oviedo, era l’es-
print i ja ens pensàvem que ens era im-
possible. Tots els infantils volíem fer una
gran cursa i ens vàrem concentrar al
màxim per poder fer la millor cursa de
tot el campionat. I així va ser, va ser una
gran experiència fer els esprints pel
parc i pel mig dels carrers esquivant a la
gent per no xocar amb ningú. Quan và-
rem veure els resultats, no ens ho
creiem. Tots quatre ens havíem quedat
en el top-ten i això ens va fer molt con-
tents i vàrem veure que teníem opció de
posar-nos davant de la Comunitat de
Madrid. 

A l’esperada entrega de trofeus vàrem
veure que el gran esforç en l’esprint va
se recompensat amb la segona posició
per comunitats. Es pot dir que tots els
catalans vàrem fer uns grans resultats,
en un campionat incòmode per culpa de
la gran quantitat d’herbes amb punxes
que hi havia en el terreny. 

Per concloure, que n’heu tret d’a -
quest campionat?

L’Eduard ens diu que
després de sortir d’un
campionat com
aquest només pen-
ses en fer-ne un igual
que aquest i amb els
mateixos companys. 
Gràcies a aquestes
curses, puc dir que
he après moltes co-
ses, entre elles que
fixar-se més en el
mapa és molt impor-
tant. 
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Aquest any ens to-
cava organitzar les
dues primeres pro-
ves de lliga catala-
na de btt-o. El pri-

mer que vàrem fer, va ser buscar un
equip per poder portar a bon terme les
dues proves. En Joan Garcia, l’Adrià
Triquell i la Carme Cristòfol s’hi van
apuntar i als quals vull agrair la seva
col·laboració.

La primera prova va ser a Calders,
aprofitant el “maxi mapa” per btt-o d’ Ar-
tés-Calders-Navarcles-Talamanca i la
col·laboració de l’ajuntament . El dia va
acompanyar, ja que el temps va ser molt

bo i fins i tot una mica calorós per l’èpo-
ca de l’any. Uns 50 participants van par-
ticipar a aquesta primera, quantitat que
podia ser mes alta si l’endemà no es fes
la prova a peu de Tagamanent. La sorti-
da i arribada eren situades a la urbanit-
zació La Guàrdia al costat de la zona
esportiva, on tenien serveis i dutxes. La
gent va sortir molt contenta pel bon tra-
çat que va fer en Joan i un terreny molt
bo pel btt. 

Els guanyadors varen ser:

- Xavier Costa en Iniciació Curta
- Alex Dalmases en Iniciació Llarga
- Betlem Polo i Albert Roca en Sènior
- Gemma Solé i Pere Bossa en Vete-
rans.

BTT-O 
Calders 23 febrer i S. Fruitós de Bages 20 març

Toni Camacho
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La segona prova es va fer a St. Fruitós
de Bages. Els primers contactes amb
l’ajuntament s’havien fet al desembre,
però no es van “despertar” fins a finals
de gener. Això feia que tinguéssim el
temps molt just per fer un mapa gran.
L’alternativa va ser fer un mapa mes pe-
tit, però d’una zona molt interessant .La
quantitat de camins, carreteres, via fè-
rria, requeria molta lectura de mapa.
Per evitar carreteres, es passava no-
més per sota de ponts. La via fèrria tam-
poc es podia travessar per on es volia. I
el terreny molt planer va fer que la cursa
fos molt ràpida. 

El número d’inscrits va ser un pel supe-
rior a Calders, però no gaire. S’haurà de
fer més publicitat de les proves, encara
que ja es comença a veure alguns que
repeteixen i no son orientadors. En
aquesta prova es va comptar també

amb la col·laboració de l’ajuntament i
del club btt St. Fruitós, que van demanar
permisos i senyalitzar. Ttambé es varen
encarregar de l’avituallament i d’oferir
una gran botifarrada per tots els partici-
pants. 

La cursa va ser de distancia mitja, amb
un temps per al guanyador d’una hora. 

Els guanyadors varen ser:

- Montserrat Buscart en Iniciació Curta
- David Riu en Iniciació Llarga
- Mariona Casas en Júnior Dones
- Mònica Aguilera i Julià Arnau en Sè-
nior
- Pere Bossa en Veterans.

Si algú li agrada la btt i vol col·laborar el
proper any, només cal que es posi en
contacte amb nosaltres . 
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–“Oiga, por favor, ¿el Velòdomo?” 
-–“Ui, està un poco lejos,... al otro extremo de Zaragoza! 
–Pfff! Siga por allí a la derecha i pregunte 
–“Oh! Vaya por allá pero deberà volver a preguntar más adelante”. 
Això podria ser una simple nota CLl. però no és pas tan simple ja que potser en po-
drien ser 248 de notes. I, a més, ha estat escrit a petició d’altres expedicionaris. Final-
ment, sembla que arribem al Centre de Competició.
– “¿Esto debe ser el Velódromo, no? Estan aqui los de orientación?” Ah, sí, mira, allà
hi ha una fletxeta. Deu ser a dalt. 
–“Hola. Por favor, teneis un planito de Zaragoza para saber donde nos hallamos?” 
–“No. Los de la organización no estan. Pero nos han dicho que entregaramos esto”.
Pitrall i fulletó de “Información general”: 
“Antes de nada os agradecemos vuestra partición en este Cto., [...] El estudio del te-
rreno a incluido [...] i a intentado [...]”. Ai, ai, ai!  

“PARQUES 1ª ETAPA. ELACCESSO ES A ESCASSOS 200 METROS DE LA ZONA
DE VIDA GENERAL [...] Y ARBOLADO ABANDONADOS [...]. Ai, ai, ai, ai! 
Dissabte al matí 
–Heu vist a algú de l’organització a algun lloc?
–Escolteu! Els que ahir vau trobar el centre de competició i ja teniu la fitxa amb el nom
i les hores de sortida enganxeu-la al pitrall amb imperdibles perquè tothom l’està per-
dent. 
–Oh, jo ja l’he perdut... I on deu ser la guarderia? 
–Sí, algú ha dit que la guarderia estava anunciada però que no n’hi ha. I les hores de
sortida?
La primera hora de sortida era a les 9, però a quina hora dec sortir jo? Al cap d’una es-
tona, apareix un que sembla ser de l’organització i informa: 
–“Los que no tengan dorsal y no sepan su hora de salida han de ir a buscarlo al Cen-
tro de Competición que ahora ya està abierto. Y han de volver enseguida”. (Dos quilò-
metres i mig d’anada i igual de tornada). 
Finalment, a les 9h i qui sap quant, donen la primera sortida, “sistema descontrolat
d’activar i sortir corrent”. Poc després ja tornen dos dels que han sortit primer: “Oye,
no hay triàngulo de salida i no sabemos donde estamos”. “Si, ahora lo van a poner”. El
terreny molt net –net de sotabosc només, eh! – i el mapa blanc amb corbes de nivell
ben definides. I la simbologia cartogràfica? De format esquifit i amb alguna dificultat
per llegir, per exemple, les amples pistes amb cotxes en els dos sentits dibuixades
com corriolets. Ara, això sí, les fites eren al seu lloc. Bé, algunes tenien la tela penja-
des a les branques dels arbres, altres de tela no en tenien i la tija quedava soleta per
allà. 
Arribada. Una noia en una cadira a ple sol de 37º. “Agua, agua, per favor!” “No, aqui
no hay pero ahora la llevan al sitio de descarga”. “Y donde es eso?” “Por allí, por allí”. 
Resultats? Error en tarjeta, error en tarjeta,... 

Ui, Saragossa!

Carles Lladó



“PARQUES 2ª ETAPA” 
“(AHORA MÁS HAY MÁS...”) Ai, ai! 
–Que saps on és la sortida? No però potser és per allà. 
–“Podeis mirar el mapa pero sin abusar. Despues activais y salis.” 
–¿Escolta, on es neteja? 
–“Oye, aqui en mapa, en el lugar de la categoria pone D104!” 
–“No, no, la categoria es la de abajo”. 
–“¿Llegas tarde? Bueno, pues ya puedes salir cuando quieras”.
–“Oye, aqui no hay planos HE!” 
–“Sí, ya lo sé, se nos han terminado”. Ai, carai! Però en Jordi Sales s’espavila i, tot
buscant buscant, en troba un a una caixa de les altres categories, activa i surt. 
–Jo a la sortida no hi tenia la fitxa de codis i simbologia. 
–Doncs has estat de sort perquè estava equivocada. I a D55, les dades de la fitxa i les
del mapa tampoc no coincidien en res de res. 
Una noia arriba extenuada per un cop de calor. “Agua! Agua!” diu el que l’acompanya.
“ Por favor, agua!”  
–No, no, aqui en la llegada no hay. Teneis que ir al punto de descarga. Por allí... ¿Am-
buláncia, dices? No, no. Ambuláncia no hay.” 
I les llistes dels resultats? Sí, a mitja nit i a les fosques. 

“PARQUES 3ª ETAPA”
–“No, no! “Yo no soy organizador!”. 
–Compte, compte nois! Que els cotxes baixen molt embalats i no hi ha res senyalitzat! 
–“A qué hora se sale?” 
–“Ya veremos”. 
–“Si esto llega a ocurrir en Europa, se organiza una revolución-O nacional!” diu el bel-
ga. 
–I el punt de creuament de la carretera estava vigilat amb “control de organización”, tal
com estava anunciat? 
–No hi devies ser pas tu allà, si fas aquestes preguntes tan estúpides! 
Les que van suggerir que el desgavell havia de ser ressenyat –per vergonya aliena i
perquè els responsables d’adjudicar competicions i controlar-les se’n facin responsa-
bles de debò– segurament encara hi podrien afegir la seva opinió però ja queda prou
clar de com va anar tot plegat. 
Teoria de supòsit dels múltiples desgavells. En un principi hi devia haver un responsa-
ble tècnic que va fer els traçats i el prebalitzat i va plegar. I com és que els responsa-
bles incompetents no demanessin ajut? Segurament perquè encara no es deuen ha-
ver adonat de la seva incompetència. I els pobres de l’sportident? 
–“No, no! Nosotros no somos organizadores, eh! Venimos de Madrid porqué nos pi-
dieron que nos encargaramos de esto pero no tenemos nada que ver con la organiza-
ción.” Tot i això van fer el possible per salvar tot allò insalvable. 
–I el controlador? Cap cot, assegut allà terra, sota un pi. 
–I la recuperació dels mapes? També per terra, tots barrejats i alguns voleiant per allà. 
–Però alguna cosa devia anar bé, no? Sí. La del diumenge es podia considerar una
competició de parcs. I prou maca!  I també, sota el sol de 37º: dutxes al velòdrom! I, a
més de les dutxes, una altra cosa bona va ser que, malgrat fer dos podis de tres pos-
sibles, a les 12 en punt vam poder marxar dels “Campeonatos de Espanya en Par-
ques (Parques?) 2008, Trofeo Expo Zaragoza”. 
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Els més veterans i ma-
tiners, en Carles Lla-
dó, la Tere i en Ramon
Casal, es van encarre-
gar de preparar-nos

una cursa com fa 2 dècades, amb mapa
prehistòric, en blanc i negre. 

Ben d’hora va començar el degoteig de
socis portant begudes, carpes, taules ...
A l’hora prevista ja estava tot enllestit i
amb una gran participació de corredors,
intrigats per veure com era això de fer
una cursa d’orientació com al segle pas-
sat. 

Tots els que vàrem poder gaudir de fer
el recorregut, vàrem comprovar quanta
imaginació s’hi havia de posar, tot el
bosc era del mateix to, blanc. La sorpre-
sa va ser trobar-nos retoladors de diver-
sos colors per marcar la targeta de con-
trol i ... fites de cartró!!!. 

I en acabar, sota el cartell de META (la
feina que ens va donar per
penjar-lo, si no que li pre-
guntin a l’Íñigo) ens espe-
rava la “descàrrega” amb
un rellotge i un bolígraf,
rés d’informàtica ni últimes
tecnologies. 

I apa a refrescar-se i recuperar forces
amb el magnífic i abundant pica-pica
(Umm!! que bones les olives ..!!) per po-
sar-se mans a l’obra a formar equips i
buscar el Tresor. Quan els equips més
experimentats o millor organitzats van
trobar el Tresor, en Carles Lladó els va
fer entrega d’un cofre ple de minerals i
de ... MONEDES D’OR!!! 

En el repartiment de premis a l’apartat
de dones es va repetir la guanyadora,
l’Anna Amigó, 20 anys després continua
arrasant a Collserola. 

A continuació es va procedir a l’ imposi-
ció del Buf del Club als nous socis, que
n’hi ha uns quants. 

Sota l’ombra i protecció del gran pi soli-
tari i amb una magnífica panoràmica de
Barcelona, tots vàrem poder gaudir de
l’apetitós dinar que ens van preparar la
família Perramon /Lladó i col·labora-
dors. 

AH! I UN ENORME I DELICIÓS PAS-
TÍS D’ANNIVERSARI. 

15 de juny: Fest a del 20è aniversari
del COC

Mercè Fornies



Descripció: L’elecció
de ruta no és cap tèc-
nica especial. Es trac-
ta d’una acció tàctica
en orientació. Els 5

passos ja explicats permeten assolir les
tècniques que l’orientador necessita. Una
vegada dominem les tècniques, podem
escollir la ruta que més s’adapti a les nos-
tres necessitats. Cada possible ruta reque-
reix unes tècniques determinades. Conèi-
xer-les ens permetrà disposar de la capaci-
tat d’escollir la ruta que més ens interessi.

Molts practicants d’aquest esport pensen
que l’autèntica orientació es aquesta, el
saber escollir la ruta més ràpida. És,
aquesta, una de les característiques dife-
rencials entre l’orientació i altres esports
pedestres; cada corredor segueix el seu
propi camí, es gairebé impossible que dos
orientadors facin exactament la mateixa
trajectòria i passin per la mateixa línia del
terreny.

Com més llargs són els trams, més possi-
bles rutes existeixen. L’elecció de ruta ve
també donada per l’experiència del corre-
dor, el tipus de terreny i el grau de segure-
tat o incertesa en la seva execució. En da-
rrer lloc, cada tipus de modalitat en orienta-
ció té un major o menor nombre de trams
on l’elecció d’itinerari és el factor diferen-
cial per fer millor temps respecte als altres
competidors.

Exercicis
EXERCICI 1: Elecció de ruta per elements
lineals 
ESPAI: bosc amb molts elements lineals.
TEMPS:60-90 minuts.
MATERIAL: mapes amb circuit, fites, pin-
ces , targetes de control, brúixola.

OBJECTIUS:
1. Establir rutes per elements lineals.
2. Contrastar els temps esmerçats en les
rutes lineals respecte rutes de navegació
pel bosc.
3. Comprovar la idoneïtat de les rutes per
línies en la tàctica d’elecció, i la conse-
qüent millora en el temps final.
DESENVOLUPAMENT: l’entrenador dis-
senya un circuit on els orientadors poden
optar per rutes seguint elements lineals (
camins, murs, vores de rierols...). El traçat
estarà estudiat de manera que la ruta més
ràpida sigui precisament la lineal, enfront
altres possibles pel mig del bosc o les zo-
nes obertes. 
Hi ha dues possibilitats per realitzar el cir-
cuit:
- Cada participant fa totes les rutes a la
mateixa velocitat per comprovar quina és
la més ràpida. 
- Es distribueixen els participants en dife-
rents rutes i les executen al mateix ritme. 
COMENTARI: Escollir camins i fer més
volta no significa que siguis el pitjor orien-
tador.

EXERCICI 2: Elecció de ruta en vegetació
Aparegut a l’esglaó n. 4 per l’aprenentatge
de la interpretació d’aquest tipus d’ele-
ments.
EXERCICI: Elecció d’itinerari sobre altime-
tria.
ESPAI: Terreny boscós amb desnivells.
TEMPS: 40 minuts.
MATERIAL: Mapa amb itinerari parcial i
tres rutes marcades en vermell, segons
elements altimètrics. Fites, brúixola, cronò-
metre.
OBJECTIUS:
1. Saber triar una bona ruta.
2. Interioritzar el concepte “elecció de
ruta”.
3. Mesurar el temps d’execució de dife-
rents rutes.
4. Distingir quina ruta és més ràpida se-
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gons el relleu, grau de dificultat, seguretat i
forma física de l’orientador.
5. Proposar, si cal, diferents rutes d’arriba-
da al control.
DESENVOLUPAMENT: Es dóna un mapa
a l’alumne/a amb tres rutes marcades en
vermell, tres propostes diferents segons el
desnivell de l’itinerari parcial. Una ruta serà
directa, però pujant i baixant un fort desni-
vell. Una altra, més llarga, estalviarà una
certa part de la pujada. La tercera, la més
llarga, arribarà al control rodejant la cota i
sense tenir pràcticament desnivell. Es rea-
litzen corrent les tres rutes, s’agafen els
temps i es comenten els resultats.
COMENTARI: És molt important el treball
amb elecció de rutes, és un fonament bà-
sic per formar un orientador expert. Les ru-
tes han de ser dissenyades i executades
atenent el nivell tècnic de l’alumne/a, la for-
ma física, les condicions del terreny, la ve-
getació i la seguretat de poder llegir correc-
tament el mapa i saber dir a cada moment
on es troba l’orientador durant el seu des-
plaçament. 

EXERCICI 3: elecció de rutes adaptades
als tipus de terreny
ESPAI: bosc, terreny obert, terreny so-
rrenc, terreny desnivellat...
TEMPS: 60-90 minuts per sessió.
MATERIAL: mapes amb circuits en cadas-
cú dels terrenys escollits per treballar, fites,
brúixola.
OBJECTIUS:
1. Conèixer les diferents rutes que pot ha-
ver en els trams, segons el terreny entre
control i control.
2. Establir les rutes més ràpides.
3. Establir les rutes més adequades al ti-
pus de terreny donat.
DESENVOLUPAMENT: aquest exercici
seria un conglomerat de 3,5,7 o tantes
sessions com tipus de terreny vulguem
contrastar i conèixer. Cada sessió consisti-
rà en la realització d’un circuit- cursa on l’e-
lecció d’itinerari vindrà donada per les pro-
pietats del terreny on es desenvolupa.

COMENTARI: conèixer quina és la millor
opció de ruta, segons el terreny i les seves
característiques, és absolutament clau per
ajustar al màxim el temps dels trams.

EXERCICI 4: estudi d’elecció d’itinerari se-
gons tipus de prova. 
ESPAI: aula, local del club.
TEMPS: una hora.
MATERIAL: mapes amb circuits, de dife-
rents modalitats : a peu, esquí, ciclo…cur-
ses llargues, mitja distancia, relleus 
Projector, diferents mapes en transparèn-
cies i amb trams parcials, pantalla. 
OBJECTIUS: 
1. Incidir en la importància de l’elecció d’iti-
nerari.
2. Conèixer les característiques de les
eleccions de rutes depenent del tipus de
prova i modalitat.
3. Indicar quin és el més adient per a cada
corredor segons les seves característi-
ques.
Esbrinar quin és, dels possibles, l’itinerari



més ràpid.
DESENVOLUPAMENT:
S’estudia l’elecció d’itinerari:
- A les curses a peu, distingint curses llar-
gues, mitges,esprint o relleus.
- A les curses d’esquí-o i de MBT-O.
- Als raids d’orientació.
Dues variants:amb diferents mapes, so-
bre la taula, comentari individual i en
grup.
Amb un projector i transparències, sobre
una pantalla.
COMENTARI: una activitat més per inci-
dir en la tàctica junt a l’estratègia de l’o-
rientació.

EXERCICI 5: Comentari d’eleccions de
ruta en grup
ESPAI: Sala d’actes, aula.
TEMPS: 1 hora.
MATERIAL: Projector, transparències
amb fragments de mapes i recorreguts
parcials, cadires per seure, pantalla.
OBJECTIUS:
1. Treballar l’elecció de ruta.
2. Saber observar totes les rutes possi-
bles.
3. Planificar la ruta després de veure tots
els casos possibles.
4. Aplicar criteris de seguretat a la ruta es-
collida.
5. Comentar la ruta personal i escoltar les
rutes dels altres.
6. Contrastar la ruta personal amb les ru-
tes dels altres.
DESENVOLUPAMENT: En grup, es pro-
jecten diferents itineraris entre controls
que poden ser realitzats segons diferents
rutes. Per torns, cadascú comenta un iti-
nerari, les seves característiques, les
possibles rutes i quina escolliria i per què.
Els altres pregunten o comenten aspec-
tes relacionats amb la ruta escollida.
COMENTARI: Exercici en grup per conèi-
xer possibles formes d’arribada a un con-
trol i aprofundir en l’elecció de rutes.
EXERCICI 6: Elecció d’itineraris en grup

sense fites.
ESPAI: terreny obert.
TEMPS: entre 1 h i 1 h 30 min.
OBJECTIUS:
1. Escollir un itinerari entre controls i se-
guir-lo fidelment.
2. Saber escollir l’itinerari més adequat en-
tre tots els possibles a les pròpies caracte-
rístiques.
3. Confrontar amb els companys quins són
els més ràpids i segurs.
4. Saber seguir perfectament l’itinerari es-
collit.
5. Controlar i avaluar per part del mestre l’i-
tinerari previst.
MATERIAL: 1 mapa i 1 retolador per a
cada participant, 1 brúixola.
DESENVOLUPAMENT: en grup, es realit-
za un circuit en el terreny marcant punts de
control en què no hi ha fites.

El tècnic proposarà un punt de control per
a tots, que hauran de marcar en el mapa. A
continuació cada corredor analitzarà els
possibles itineraris i n’escollirà un. Es diri-
girà al tècnic i l’indicarà l’itinerari escollit.
Quan tots han comunicat el seu itinerari al
tècnic, aquest donarà l’ordre de partida i
cada orientador/a executarà el seu itinera-
ri, reagrupant-se tots als control. L’entrena-
dor anirà desplaçant-se sobre el terreny de
forma que pugui abastar visualment els iti-
neraris seguits. Una vegada tots reunits,
cada participant marcarà amb retolador l
‘itinerari que ha escollit. L’entrenador verifi-
carà que realment és la ruta que ha seguit,
i ho corregirà en cas que no sigui correcte.
Es torna a realitzar aquest procés les ve-
gades que sigui necessari.

Variant: es pot marcar en el mapa l’itinerari
que cal seguir des d’un bon principi, quan
s’ensenya al mestre. Tots poden anar a
una mateixa velocitat de desplaçament
per agafar temps i comparar els diferents
itineraris.
COMENTARI: exercici que precisa d’un
gran domini, agilitat i percepció del tècnic
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per controlar tot el grup. És molt bo per a
què l’orientador/a s’adoni si realment fa
l’itinerari que pensa. No requereix mate-
rial i omple tota una sessió. 

EXERCICI 7: elecció d’itinerari sobre el
terreny. 
ESPAI: terreny obert i/o boscós.
TEMPS: dues hores.
MATERIAL: fites i pinces, mapes amb cir-
cuit, brúixola, retoladors. Rellotge amb
parcials per als participants.
OBJECTIUS:
1. Establir els possibles itineraris entre
control.
2. Escollir el més adient per a les pròpies
característiques.
3. Comparar l’itinerari propi amb els dels
altres.
DESENVOLUPAMENT: Es dóna a cada
participant un mapa amb un circuit. La
majoria dels trams entre control i control
són llargs ( entre 700 i 1800 m ) de forma
que hi ha diferents rutes possibles; l’o-
rientador ha d’escollir la més adient, se-
gons les seves característiques físiques i
tècniques. A cada control hi ha una fita
amb pinça, ha de marcar en el mapa.

Després dibuixa el recorregut en el seu
mapa. L’entrenador copia els recorreguts
en un mapa matriu, entre els assistents
es comenten cada un dels itineraris i es
comparen els temps entre controls.
COMENTARI: comentar «in situ» les pos-
sibilitats de ruta entre controls enriqueix
l’orientador, li permet valorar altres plan-
tejaments i decisions, i, al mateix temps,
obtenir experiència.

EXERCICI 8: comprovació de rutes.
ESPAI: bosc, terreny obert.
TEMPS: 60-90 minuts.
MATERIAL: mapes, fites, targetes de
control.
OBJECTIUS:

1. Establir les diferents rutes d’un tram.
2. Realitzar el desplaçament físic per la
ruta escollida o designada ( córrer sobre
la línia )
3. Comprovar els temps esmerçats en re-
alitzar-les per arribar a establir la més rà-
pida, segura, curta, llarga, etc.
DESENVOLUPAMENT: l’entrenador pre-
para una cursa amb trams entre controls
que tinguin entre 3 i 5 itineraris. Es fan
grups de tres corredors. L’entrenador de-
signa un itinerari a cada corredor que
haurà de ser seguit fidelment ( com si es
corrés sobre la línia). Els corredors hau-
ran de fer els trams a una determinada
velocitat, acordada prèviament amb l’en-
trenador, per establir quin és el més ràpid
en igualtat física. Es discuteix les caracte-
rístiques i idoneïtat de les rutes i s’esta-
bleix quina és l’òptima.

Variant: el corredor/a fa totes les rutes
possibles entre cada control. En aquest
cas, la sessió es multiplica en temps per
2, o bé és necessari fer dues o més ses-
sions per separat. Una condició important
és que totes les opcions d’un tram han de
fer-se a un mateix ritme, per poder com-
parar-les.
COMENTARI: És un bon exercici per
comprovar “in situ” els supòsits de la ido-
neïtat de la ruta escollida. 

EXERCICI 9: La meva ruta respecte les
rutes dels altres
ESPAI: Per l’execució es requereix bosc
o terreny obert. Per a l’estudi una sala o
habitació.
TEMPS: execució: el que es trigui. Estu-
di: 30 minuts.
MATERIAL: mapa amb el circuit de la cur-
sa i el recorregut que s’ha fet. Mapa amb
les rutes dels altres competidors. Parcial
a cada ruta tant propi com dels altres.
OBJECTIUS:
Prendre consciència de la ruta efectuada.



Comparar-la amb la d’altres competidors.
Observar les rutes similars, amb la dife-
rència de temps, així com les rutes par-
cials o totalment diferents.
Establir si s’ha fet la millor ruta o , pel con-
trari, n’hi havia una altra de millor.
DESENVOLUPAMENT: una vegada es-
tablerta la ruta pròpia, es compara amb
les rutes dels altres competidors. Es com-
prova si és igual o no, i quin grau de dife-
rència parcial o total hi ha sobre la ruta
pròpia. Una vegada fet això, el segon pas
és comparar els temps i veure on pot ha-
ver-hi les diferències: si en forma física,
agilitat, etc.

En el cas de rutes diferents, es valora qui-
na és la millor; per això s’ha de tenir pre-
sent la diferència de temps en el tram i la
diferència física entre els corredors.
COMENTARI: comparant la teva ruta res-
pecte els demés pots veure on et treuen
temps i quins són els punts forts i les debi-
litats dels altres.

EXERCICI 10: anàlisi comparativa de re-
correguts amb gps.
ESPAI: casa.
TEMPS: 1 hora.
MATERIAL: programa Ozi Explorer o si-
milar, traçat de waipoints efectuat en cur-
sa, pantalla.
Es requereix un equip i enregistrament
gps del recorregut fet.
OBJECTIUS:
1. Observar les diferents rutes seguides
pels participants.
2. Establir de forma rigorosa les diferents
velocitats, aturades, i espais seguits per
cada participant en cada sector del cir-
cuit.
DESENVOLUPAMENT: es visualitza a la
pantalla la ruta seguida per cada partici-
pant. Cadascú compara visualment la
que ell ha efectuat amb les que va obser-
vant dels companys.
Opcional: es pot imprimir si es té una im-

pressora cada recorregut i comparar-lo.
Aquest suport no recull les diferències de
velocitat.
COMENTARI: excel·lent exercici per ado-
nar-se del que realment es fa en els pro-
cessos orientatius, tot veient també què
fan els demés.

Nivell tècnic indicat per: 
Categories a partir de HD16, Elite o A. En
iniciació i categoría de nens no hi ha qua-
si eleccions de rutes al ser una orientació
basada en grans linies o referències.

Cursa Distancia Llarga, alguns trams
d’Esprint i relleus. En Distancia Mitjà pre-
domina més l’orientació fina.

Bibliografía de referencia:

- L’esport d’orientació en el sistema edu-
catiu, Ferran Santoyo, FCOC 2001

- L’esport d’orientació ... Entrenament
avançat, Ferran Santoyo, FCOC 2004
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Per on començo? Les fites? Els traçats? El mapa? I si ho deixo per més endavant?
Però el raid és la setmana que ve! Doncs va, m’hi poso.

El primer i més important, com sabeu tots, és el mapa. El mapa ja està fet, però
s’ha d’ampliar. Doncs que el cartògraf demani festa a la seva feina (al final m’aco-
miadaran!) i hi vagi, que al juny ja hem de tenir el mapa fet.

L’altra cosa… Ah sí, els traçats. Com ho tenim? Mmm, puc mirar d’anar-los fent a
mesura que faig mapa. Per cert, si veig algun pagès, he d’aprofitar per demanar-li
permís per fer la competició. Encara no han trucat els de l’ajuntament? Doncs en-
cara no tenim lligat si ens deixaran les instal·lacions per fer l’arribada. Però hi con-
fiem, oi? Els d’Alpina, que sempre s’enrotllen amb el raid, reclamen el mapa i el
cartògraf encara no el té enllestit. Els traçats ja estan, però avui els hem anat a pro-
var i cal fer alguna rectificació. Sort que fa dies vam començar a prebalisar. Quins
paisatges, oi? Em penso que d’això d’organitzar el que és més atractiu és quan
vas a la zona de competició i pots mirar-te el terreny amb uns ulls que no són els
dels competidors. És com si descobrís el terreny, les seves possibilitats… (Ara,
quan comences a dubtar si dibuixes una pedra com a pedra petita o tallat, i encara
et queden 15 km2 per cartografiar et desesperes una mica.) Però sabent que cal-
drà rectificar, que s’hi haurà de tornar. De tota manera això està bé, perquè així puc
acabar de lligar els contactes amb l’ajuntament, i el que ens cedeix material. Ai, em
descuidava els dorsals! Va, truca de seguida als de Tàndem, que aquests sempre
estan disposats a donar-te un cop de mà. Encara falta tot el tema de la simbologia,
que faré més endavant. Però no m’he d’oblidar que he de fer un article per a l’O-
rientacoc. Vols dir que tindràs temps?

Doncs ara que hi penso, crec que val més que em posi a pencar, no? Si no, el dia del
raid em passarà com en l’últim que vaig muntar, per a l’Agrupació de Muntanya, que
una de les fites l’anava a posar quan els corredors em veien de lluny (sort que eren
molt lluny i el terreny molt accidentat). Amb el vostre permís, me’n vaig a polir traçats.

Com en una assemblea d’ovelles bessones, els equips de dos tots vestidets iguals,
quedem concentrats dins el tancat, i com la festa és exclusiva, per entrar cal mos-
trar el dorsal i el material obligatori. El darrer recargolament de budells i.....ja hi
som, sortida! 

Un esprint més o menys llarg fins al punt de recollida de descripcions i a fer peni-
tència de genolls a terra. Un canta i l’altre dibuixa! 

Marató d’Orient ació

La visió de l’organitzador: Marc Ràfols

La visió del corredor: Ricard Belascoain



A -350 4 – 460, roca 
-  Aigua. 
-  Aigua? Que estàs de conya? Que penses que juguem a “barcos” 
-  Estem posant malament la quadricula! Joder! Torna a cantar. 
-  Doncs sí que comencem bé! A 350 – 4 460, roca... 

Hi ha diferents maneres d’afrontar aquest primer repte. Hi ha qui posa totes les ba-
lises al mapa abans de sortir, qui posa la meitat i fa una aturada a mitja cursa per
posar la resta, hi ha qui posa unes quantes i la resta ho fa sobre la marxa. També hi
ha qui alterna l’orientació i qui no... 

- No fa ni deu minuts que correm i ja tinc la boca seca com un fregall.
- Són els nervis de la sortida. Jo porto pedres a la motxilla. 

A mida que va passant el temps et vas ficant més i més al mapa, en les distàncies,
en els colors i en simbiosi amb el terreny. Per agafar dos exemples, si estàs al Re-
bost tindràs bones pujades, trams alpins oberts on fer rumbs, boscos penetrables,
si estàs a Aralar, et semblarà que has estat transportat a un conte dels germans
Grimm; boscos de fades, milions de fulles que cobreixen el terra i relleus càrstics
fantasmagòrics que et persegueixen, però quedaràs fins al cul d’olles, petites,
grosses i fins i tot tan enormes i fondes que et semblaran un inframon. La diversitat
de l’entorn, de colors, les olors, et frapen. Les vaques i els cavalls et miren incrè-
duls deixant anar un esbufec a modus de pensament únic -“estan folls aquets ro-
mans”!. 

- Ara hem de fer aquesta tirada llarga, seguim pel camí fins la corba, trobem el co-
rriol i pugem fins el prat, fem un rumb fins l’angle del bosc i a dintre, al bloc de rocs.
D’acord? 
- Si, si, val. 
- No t’encantis que t’estàs despistant. 

Igual que anar a collir bolets i trobar-ne, però tots verinosos. Tothom els toca i nin-
gú els agafa. El temps, mesurat en hores passa volant, ara corres, ara t’atures, mi-
res el mapa i la foto real, ara beus, ara menges, ara rellisques i el company riu, ara
no pot ni respirar i rius tu, però tot sense perdre temps i mantenint el rumb. 

I quant t’adones ja ets al bivac. Si has arribat dels primers tries lloc, si no, et fas un
lloc on pots i montes la tenda. Si mires la seqüència d’imatges a càmera accelera-
da pots veure com el terreny va perdent la llum natural i alhora es va omplint de ta-
ques de colors i desprès de punts lluminosos com si una colla d’estels haguessin
caigut fins a terra. 

La jornada al Gulag és divertida i també té les seves coses curioses, com el con-
curs mundial de bosses als peus: 
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- I tu de qui ets? 
- Jo del caprabo 
- Mira allà hi ha un sector tot del Bonpreu i a l’esquerra un parell de Condis. 
- Ep!, mira aquells, a tot arreu hi ha classes noi, bosses de Carolina Herrera?. 

Quan arribes al bivac, normalment estàs suat i amb els peus molls. Si has preferit
putejar-te carregant una mica més de pes, podràs canviar-te les malles, la sama-
rreta i els mitjons. Però que faràs? Posaràs els mitjons secs dins les sabatilles mo-
lles? Uf! Vaja negoci!. T’emportes dues bosses i poses els peus dins i ara ja pots fi-
car-los a les sabatilles i bellugar-te encara que semblis un concert de gats. 

Certament no es pot dir que el bivac sigui el lloc més còmode del món, ni que l’ofer-
ta gastronòmica sigui de primera magnitud, però sí que té el seu plat nacional; els
Kung Fu; fideus xinesos que pesen poc, atipen i es fan només afegint aigua calen-
ta. Tanmateix, quan fas una volta pel parc veus que també hi ha tot tipus de sibari-
tismes; embotit resuat, un fuet rebregat, rajoles de xocolata deformades...Conec
qui buida la meitat de la càrrega de gas del fogonet per no renunciar a un bollicao!. 

Cau la fosca i on s’està menys malament és al sac, repassant mentalment el reco-
rregut i comptant balises fins caure adormit, si no et molesten les pedres de l’es-
quena, les granotes, el grills, els roncs i altres tendres cançons de muntanya. 

El ball de frontals comença. Riures, renecs, visites al bosc. Desmuntar la tenda, fer
alguna cosa per menjar, plegar-ho tot i intentar ficar-ho de nou a la motxilla. 

- Això és teu, no et deixis el cassó. 
- Com pot ser que si és la mateixa motxilla i hi ha menys material, costi més ficar-
lo? 
- Deu ser que la motxilla s’ha encongit amb la humitat de la nit. No rondinis tant i
espavila, que encara farem tard. 

Bit, bit, bit, sortida a la caça. Els primer surten en ordre d’arribada del dia anterior
respectant la diferència de temps. Al cap de mitja hora surt la resta en bloc. El ma-
teix ritual de col·locar les balises al mapa i llampant! 

El dia agafa velocitat i el cossos també, tot sembla tornar al lloc que li pertoca. 

Una, dos, la tres que es resisteix – pot ser va sortir de festa i no s’ha sapigut retro-
bar-, quatre...- tenim els de davant a tiro, cinc, però els de darrera ens empaiten...!
quinze, setze...El cor fa estona que va accelerat i les cames es belluguen per inèr-
cia, costa llegir amb claredat. 

- L’últim esforç, pugem fins al turó i després cap a la meta en baixada. 
- Turó, baixada, meta...dutxa, roba seca, botifarra. 
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En el passat raid de la Serra del Catllaràs , més d’un i més de dos ens preguntaven
com ens ho fèiem per a portar-ho tot en una motxilla tan petita, i si no fos perquè hi
havia control de material a l’inici, la meitat pensarien que no portàvem tot el que se-
’ns demanava. Doncs bé, us desvelarem els nostres secrets. 

Partim del fet que volem fer part del raid, si no tot, corrent. La motxilla no ens aju-
darà però ens ho ha d’impedir el mínim. Per tant, hem de procurar que sigui el mà-
xim de còmoda i que pesi el mínim: 

La motxilla ideal
- Ha de ser lleugera 
- S’ha de poder lligar a la cintura, per tal que en córrer no boti i vagi ben subjecte al
cos. 
- Ha de tenir el tamany just ,perquè el contingut interior no balli si no va plena. Amb
uns 25 litres de cabuda n’hi hauria d’haver prou. 
- Pel que fa a la forma, no ha de ser massa ampla perquè puguem moure els bra-
ços cap enrera lliurement en córrer i tampoc ha de sobresortir massa de l’esquena
per tal que el centre de gravetat de la motxilla no se’ns separi massa del cos i ens
provoqui massa esforç lumbar (amb el corresponent mal d’esquena). 
- Va molt bé si té butxaquetes laterals al cinturó per a posar-hi barretes o altres ali-
ments per consumir durant la cursa, així com facilitats per a col.locar-hi una bossa
d’aigua, el foradet per on surt el tub... 

El pes de la motxilla
La premissa nº1 de tot raider (o si més no l’obsessió del Carles) és: TOT PESA.
Per tant: 
- Cal eliminar tot el que no sigui imprescindible 
- Cal triar el material més lleuger possible, tenint en compte la relació exponencial
“preu-pes”.( El Carles té un dinamòmetre i ho penja i pesa tot: mitjons, pot per bullir
l’aigua, jaqueta, sac...) 
- Cal mentallitzar-se de ser una mica auster i sofert, que sols és una nit fora de
casa! 
Què vol dir això? Doncs fora fundes de sac, fora fundes de tenda, fora estoig del
fogonet, fora sivelles de la motxilla que no ens calen...Res de grans tiberis a la nit,
ni massa comoditats: la màrfega no farà de matalàs, sinó simplement d’aïllant tèr-
mic i amb el sac tampoc passarem calor. Això sí, no escatimarem amb la roba tèr-
mica per passar la nit. 

A l’hora de triar el material, tot dependrà del que us vulgueu gastar, però que sapi-
gueu que hi ha tendes que sols pesen uns 800 gr, i sacs que sols en pesen 450
que són de ploma i, a més, es poden comprimir molt. Pel que fa als fogonets, els
d’alcohol són els que pesen menys però sols són per a escalfar i no permeten bu-

23

La motxil·la de Raids: Anna Amigó



llir. Els de titani sí, i pesen poquíssim i els coberts de plàstic encara menys que els
metàl·lics (ara bé, agafeu-ne un de titani si no voleu quedar-vos sense cullera re-
menant la pasta). 

Com fer la motxilla
D’entrada, recobrirem l’interior de la motxilla amb una bossa d’escombraries de
plàstic per assegurar que si plou tot quedi sec i a partir d’aquí anirem omplint, po-
sant al fons les coses que pesen més. Cal que quedi compacta i anirem posant les
coses petites per anar omplint forats. Nosaltres intentem evitar els sorolls repetitius
a cada passa omplint, per exemple, l’espai entre la bombona de butà i el pot d’alu-
mini amb um mitjó. Les coses que puguin fer falta les deixarem a sobre i el menjar
de cursa (barretes energètiques, ganyips...) a fora, a les butxaques o al cinturó de
la motxilla. Es convenient posar primer el “Camel Bag”amb la quantitat d’aigua que
estimem que hem de beure en funció de la durada de la prova, perquè si compac-
tem molt la motxilla després l’aigua no es pot encabir a la solapa de l’esquena. 

Truquet s diversos
- A part d’evitar pes també convé reduir volum, i per tant el sac el traiem de la seva
funda original i el posem en una altra de més petita per tal de comprimir-lo molt.
També va bé una cinta que estrenyi. Una mica abans d’anar a dormir, com que els
nostres són de plomes, els estenem al sol perquè absorbeixin escalfor i es vagin
inflant. Sobretot, entreu-los a la tenda abans que agafin humitat.Van molt bé els
sacs de cel·les tubulars horitzontals, en què es pot desplaçar tota la pluma a la part
superior. 

- La nostra màrfega és allò platejat que es posa per a protegir el sol del tablier dels
cotxes. No pesa, aïlla i es plega tipus acordió. Només un tros, i el posem dins del
sac, en contacte amb l’esquena. 

- Pel que fa al menjar, ha de pesar poc i tenir moltes calories. Tot deshidratat, que
ja ho reconstituirem amb l’aigua
que ens proporcionen al bivac.
Ideal pasta tipus “spaguetinis”,
que pesa poc i triga molt poc a
coure’s. Embalatges fora per a
reduir volum. El segon dia, ja no
hauríem de tornar res relatiu al
menjar, tenint en compte que
podem deixar una bossa de dei-
xalles al bivac. Per tant no hem
de dur ni fiambreres, ni plats de
plàstic, ni gots,ni envasos her-
mètics. Mengem per torns en el
mateix pot on cuinem i després
llencem els coberts de plàstic. 
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- Com que s’arriba de sobres amb llum de dia al bivac, el frontal ha de ser la míni-
ma expressió. A dormir així que es pon el sol! Que porti poques piles perquè pesa-
rà menys i a ser possible, de leds. 

- Portem una muda completa de roba seca per a passar la nit. Roba tèrmica, que
pesa poc i abriga molt més que el cotó. Malles polars i folres polars. 

- No omplir tot el Camel bag si sabeu que mai us l’acabeu. 

En Miquel i en Carles, tots els coneixeu, i si no, només us heu de quedar al reparti-
ment de premis de la propera cursa que aneu, els veureu dalt del podi. Ells corren
des de fa més de 10 anys, s’entenen i entenen l’orientació i les maratons d’orienta-
ció de forma similar. Des de que varen començar sempre han estat als llocs d’ho-
nor, 1ers absoluts al Raid de Orientación Sierra del Segura (el primer que es cele-
brà a Espanya) l’any 1997, al circuit Orientaventura Coronel Tapioca guanyant les
3 curses del circuit l’any 2001, Circuit Orientaventura Coronel Tapioca guanyant 3
de les 5 curses del circuit i fent 2n a les altres l’any 2002, Championnat de France
de Raids Montagne Strategie celebrat al massís de la Vanoise també el 2002 i al
Raid Sierra de Aralar (Liga Española Maraton-O) i en podríem comptar unes 10
més sempre en els primers llocs.
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I amb tan brillant currículum he cregut que era imprescindible que ens expliques-
sin la seva experiència 

Miquel, Carles quan vàreu començar a córrer junt s Maratons d’Orient ació?
Al Raid IGN Francital de Le Caylar al 1996. Ens vam inscriure al circuit “A” i dúiem
unes motxilles que pesaven quatre vegades més que les que portem ara. Vam co-
mençar molt forts i al cap de tres hores no ens podíem ni moure. L’endemà del bi-
vac no ens podíem ni moure, però vam acabar i ens va servir de lliçó. 

Durant quant de temp s ho vàreu fer?
Encara hi som!. Fa quinze dies vam córrer el darrer a la Sierra de Aralar, possible-
ment l’entorn més bonic de tots els que hem corregut mai. Només, el Raid IGN del
Vercors que varem córrer l’any 2005 el podria igualar. Ja veus, després de tantís-
sims raids, encara hi trobem llocs “espatarrants”. 

Que és el que us atrau d’aquest a modalit at?
Nosaltres som més alpinistes que orientadors i aquesta modalitat ens permet estar
més temps en contacte amb la muntanya. També, a diferència de les Curses d’O-
rientació que es viuen de forma individual, a les Maratons-O existeix un lligam im-
portant amb el company. 

Creieu que és import ant la bona entesa entre els dos component s de l’equip?
És fonamental que els dos components de l’equip tinguin similar nivell tècnic i físic
i, sobre tot, saber quan l’altre està bé o no per poder ajudar en tot moment. Nosal-
tres, després de tants anys, tenim una mena de llenguatge visual que fa que ens
adonem quan alguna cosa no va del tot bé, i automàticament l’altre pren la iniciati-
va. De fet parlem molt poc, una mica d’ànims, algun comentari, .. cap discussió. Si
hi ha dubtes i un dels dos diu que ... és per aquí!, l’altre li té prou respecte com per
no haver de discutir. 

Que diríeu als que encara no ho han provat?
Hi ha gent que es pensa que és una modalitat molt fatigant, i de fet passa igual que
a les Curses d’Orientació, has d’adaptar la velocitat als teus coneixements tècnics i
a la teva capacitat física. Si ho fas en gaudiràs molt. Per altra banda, en ser la velo-
citat menor et permet de gaudir de paisatges magnífics i la convivència amb la res-
ta de corredors als bivacs és realment enriquidora. 

Serra de Catllaràs. V RAID DE REBOST

Encara no fa un any, em va caure a les mans un OrientaCOC amb una fotografia
d’en Carles i l’Anna fent una cursa junts en portada. Caram. I dins, tot una colla de
ressenyes d’una prova de dos dies, en autonomia (o sigui, que la motxilla pesa) i
per parelles. Era el Raid Rebost, al número de l’octubre passat.

26

Una experiència: Dani V ives



Durant l’hivern, jo vaig traient el tema i cap al maig decidim que hi anirem. Ens
apuntem al circuit C com a parella mixta (cosa que implica els sogres, que se’ns
queden la canalla). Són pràcticament 20Km i 1500m de desnivell acumulat en dos
dies. El més sorprenent: el material obligatori inclou tenda* amb* terra i fogonet
*amb* combustible. Suposo que la temptació d’anar més precari però més lleuger
pot arribar a ser forta. El més delicat: el mapa no porta les fites sinó que et donen
un full amb les coordenades i la descripció; no és difícil, però un error en aquest
punt i.., vaja, millor no fer-lo. Hi ha qui marca la primera i surt corrents, i altres, com
nosaltres, que les posem totes d’entrada. 

La sortida és a Sant Julià de Cerdanyola i transcorre per la serra de Catllaràs, un
terreny molt bonic i espectacular amb vistes sobre el Moixeró i el Pedraforca i cap
al sud la Plana de Vic. La idea era anar fent i acabar-lo, però la sortida és a les 12 i
s’esperen els primers equips cap a quarts de quatre a la zona on passarem la nit. O
sigui que posem la directa i no parem fins arribar al vivac a quarts de cinc. No hem
fet cap pífia i som a dotze minuts de la primera parella mixta. Ep! per ser la primera
vegada, no està gens malament! La tarda transcorre plàcidament tot comentant
l’experiència i cap al vespre el premi d’una xocolata calenta preparada per l’orga-
nització. 

De cara al segon dia, una altra sorpresa: sortida a la caça. A les set surten els pri-
mers de cada categoria i llavors la resta d’equips segons el retard del primer dia,
fins un màxim de mitja hora, moment en el qual es fa una sortida em massa. Cal
tornar a posar les fites i sortir de pressa. Avui la competitivitat és a flor de pell. Du-
rant el recorregut anem frec a frec amb en Toni Camacho i en Josep Arumí (mateix
circuit però en categoria Veterans). Alguns trams els fem davant, altres darrere, i
sovint tracem diferent per retrobar-nos a les fites. Arribant a la fita 9, ‘cacem’ la pa-
rella que va davant, la Sílvia i en Carles. Però sortint de la 10, uns i altres apreten el
pas i se’ns escapen. Això és una cursa, només que més llarga! El tram final trans-
corre per una vall orientada a l’oest que em fa lamentar no dur la camara (la resta
del dia ho agraeixo: és un pes afegit) perquè el Pedraforca des d’aquí és sensacio-
nal. Fidels a la màxima de córrer (només) en pla i baixada arribem caminant. 

El premi: la piscina i un magnífic
dinar preparat per l’organització.
Ha estat un cap de setmana me-
morable i en menys de 24 hores!.
Només queda felicitar l’organit-
zació per la feinada i per
l’excel·lent resultat global. El
Raid sembla fet expressament
per fer-nos descobrir els millors
racons de la zona, coberta per un
mapa d’aproximadament 30km
quadrats!
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Campionat de Cat a-
lunya 2008 de Ral·lis
d’alt a munt anya de la
FEEC

10 de juny de 2000. Un gran aiguat fa
destrosses al Vendrell, al Baix Llobregat
i al Bages. Casa meva de Collbató (ho
sabria després) està inundada amb mig
metre d’aigua als baixos... En Carles
Loré i jo estem lluitant sota la pluja, la
neu i el vent a les “24 hores d’orientació
de Benasque”. La pluja i el fred colpe-
gen els nostres cossos sense pietat
mentre anem trobant totes les fites.
Pensava que mai més tornaria a fer una
competició en unes condicions meteo-
rològiques semblants, però estava equi-
vocat......

25 de maig de 2008. Santuari de Mont-
grony (Ripollès). Just en el moment de
la sortida del Ral.li d’Orientació, un gran
patac d’aigua ens cau a sobre. Ja no
pararà fins el dia següent. Total, més de
80 l/m2 de pluja, neu granulada als cims
per sobre de 1900 metres i una boira
que no deixava veure res a dues pas-
ses. I als cims, un maleït vent de Fran-
ça... ai! aquests aires del país veí que
sovint ens fan la guitza i intenten fer-nos
la vida més difícil del que és...

Aquest ral.li té moltes similituds amb els
raids d’orientació. Es tracta d’una cursa
lineal, amb fites i descripcions de fites
d’orientació però el mapa sobre el que
es desenvolupa la cursa no és d’orien-
tació. En aquest cas, trobem un mapa
de l’Editorial Alpina E-25 amb una mica
de treball de camp en les zones on s’-

han col.locat les fites. En un temps que
no pot superar les 5 hores, cal fer el mà-
xim número de fites possible. Tot el cir-
cuit sencer té uns 13 quilòmetres lineals
de recorregut i 1575 metres de desnivell
positiu (i negatiu, és clar). En resum, po-
dem dir que aquest ral.li és una barreja
de raid d’orientació i de raid Montagne-
Stratégie de la FFME (Féderation Fran-
çaise de Montagne et Escalade).

La sortida és en massa i, com ja he dit,
sota un veritable aiguat. Sorprèn veure
algun dels participants en pantaló i mà-
niga curta. Aquests són els que més rà-
pid enfilen les escales del monestir.
Serà pel fred què tenien? Quan arribem
a la primera fita, ja ho fem sols. La pluja
segueix i decideixo, per seguretat mú-
tua, fer el raid amb la Georgina. Amb les
condicions meteorològiques imperants i
veient que hi ha vàries fites en els cims
de la Serra, no es pot arriscar a anar-hi
sola.

La segona fita ja és més tècnica. Cal
sortir dels camins marcats en el mapa i
fer servir tècniques d’orientació. Ja arri-
bant a la tercera, seguim sols i entrem
en els dominis de la boira, que és extre-
madament espessa. Aquesta fita, situa-
da en una ruïna, fa que tirem de brúixola
per trobar-la.

En arribar a la quarta fita, situada en un
tallat, arriben també els problemes. No
veiem res, els camins no quadren amb
els dibuixats en el mapa i hi ha tallats
per tot arreu. Aquesta fita mereixia un
mapa d’orientació! Bé, després de gai-
rebé una hora de recerca, la fita es dei-
xa acaronar per les nostres mans infla-
des pel fred i la pluja.

II Ral·li d’Orient ació a peu a la Serra de
Montgrony (25 maig 2008)

Miquel Soro
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Fita número 3, a l’interior d’una ruïna.
Foto extret a de www.foment.cat

Ara arriba la part de la carena i amb ella,
el vent i el fred colpidors. Sortosament,
de la fita 7 a la 9 el vent desapareix i
sota la pluja persistent, anem traves-
sant zones tècniques d’avets i petits
prats. Una zona per gaudir a tope de l’o-
rientació! Però cal tornar a la carena, al
seu punt més alt: el cim del Pla de Pu-
jalts, de 2055 m d’alçada. La Georgina
pateix en aquesta zona molt per culpa
del fred. Jo, incomprensiblement, gau-
deixo de la situació. Com més fred i més
dur, millor. Serà que el raid de Benasc
de fa 8 anys em va curtir?

Ara ve tota la baixada cap al monestir
de Montgrony. El temps de cursa s’es-
gota i m’arrisco a fer un rumb de dos
quilòmetres sota la boira. La jugada surt
bé i a la fita 12 aconseguim atrapar al
“Gran” Pep Mayolas. Se perfectament
que no el podré passar abans d’arribar

a meta, però ens confirma que no hi ha
ningú més al davant. Darrera fita, molt
tècnica, i arribada a meta (plovent, no
us ho havia dit encara?) just cinc minuts
abans del tancament de cursa. En Pep,
La Georgina i jo som els únics que hem
completat el circuit. El següent a la clas-
sificació, va fer 5 fites menys en només
mitja hora menys que nosaltres. A l’arri-
bada, un brou ben calentó i un pica-pica
que, degut a les tremolors del fred, no
vam poder assaborir gens.

Un deu per a la organització, el Foment
Excursionista de Catalunya. Pel seu es-
forç, pels regals i premis que van donar
a tots els participants i un deu també a
la FEEC pel seu suport. Només dema-
nar que no decaigui aquest esforç i que,
en successives edicions, hi hagi una
participació orientadora més nombrosa.
De fet, uns quants orientadors van pren-
dre la sortida, però només tres valents
(o inconscients i bojos?) van acomplir
tot el recorregut.
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El COC: club únic. Sí! Allò que és pri-
mer és primer. L’Esport Català Universi-
tari, ECU, després de valorar els resul-
tats esportius i la trajectòria personal i
acadèmica dels esportistes de totes les
universitats, va lliurar els guardons als
millors de cada modalitat. Que un club
tingui dos guardonats és factible. Ara,
que un d’ells sigui elegit com el millor
d’entre tots els esports sols es pot donar
una vegada a l’any, en categories mas-
culina i femenina. Però  que un altre es-
portista del mateix club sigui guardonat
en un esport diferent ja pot convertir el
club en molt singular sinó únic. Mireu: 

Ona Ràfols: millor orientadora i millor
esportista universitària de Catalunya
2008; Biel Ràfols, guardonat com a mi-
llor orientador i Marçal Serrallonga com
a millor corredor de mitja marató de
muntanya. El Biel i l’Ona han estat se-
leccionats per als Campionats del Món
Universitaris, a Estonia. Èxits ressen-
yats als diaris, gran satisfacció del COC
i enhorabona a tots tres i a tots nosal-
tres! 

Objectiu acomplert. Fa anys, a una
reunió de la Junta de la nostra Federa-
ció vaig afirmar que l’orientació queda-
ria establerta definitivament a Catalun-
ya quan cada cap de setmana es po-
guessin organitzar dues o tres competi-
cions amb gent suficient. I ja hi estem
arribant. Em diuen, per exemple, que
més d’una vegada hem traspassat la
barrera dels cinc cents participants en
competicions de Copa. Estupend! 

Const atació frustrant. Però, malgrat la
normal satisfacció pel fet de ser cada
cop més, la seva constatació va ser
molt frustrant. A la taula de recepció d’u-
na d’aquestes competicions, el respon-
sable de les inscripcions em va pregun-
tar: 
–Estàs federat, tu? 

La flama del Canigó. Pensava l’altra
dia que, en recopilar els inicis de l’orien-
tació a casa nostra, em vaig deixar que
la gent del COC, una vegada, vam por-
tar la flama des la plaça Francesc Macià
fins al Parlament de Catalunya. Era
l’any 1989 o el 90 i allà vaig tenir l’opor-
tunitat de lliurar una brúixola al presi-
dent del Parlament perquè no perdessin
mai el Nord. Però, tal com van anar les
coses posteriorment, ja es veu que el
regal no va tenir pas gaire èxit.

Llibres? Encara que pugui semblar in-
versemblant, l’orientació a Catalunya va
començar a ser implantada gràcies a
una de les conseqüència del llibre, “Ca-
talunya independent!”, editat el 1986 i
de “Catalunya, Comitè Olímpic”, apare-
gut el 1988, ben  poc abans de la crea-
ció del nostre COC. Malgrat que des-
prés n’he escrit algun altre, sempre he
tingut la prudència de no barrejar-los
amb l’orientació. Tot i això, si acabés el
vuitè llibre, de títol “L’Orientació, esport
de natura i aventura” –amb col·labora-
cions tan emblemàtiques com les dels
dos millors múltiples campions del món
de tots els temps, en Jörgen Martens-
son i en Thierry Gueorgiou–,  és evident
que no podria pas continuar sense ba-
rrejar llibres i orientació. 

Notes CLl

Carles Lladó
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Un altre. Malgrat això acabat d’exposar,
permeteu-me que trenqui la prudència
de no fer barreja ja que no és pas a
aquest llibre no nat d’orientació al que
vull al·ludir ara sinó a un sobre els drets
de Catalunya que vaig idear fa un parell
d’anys. Entre els vint-i-vuit autors que hi
vaig poder implicar, s’hi troben més de
vint personalitat que van des del Molt
Honorable Heribert Barrera i el presi-
dent de la UFEC, David Moner, fins a,
per exemple, en Sean Connery, actor i
independentista escocès. El llibre des-
taca per sobre de qualsevol altre llibre
escrit sobre el tema i el tema, del qual
no és gens difícil esbrinar-ne l’argu-
ment, és tan notable com els seus em-
blemàtics autors. Dit queda. 

Al·legacions i reglament s. Va ser a
una competició de Lliga espanyola.
Amb la seva fal·lera competitiva, aquell
participant no va respectar les creus
vermelles que prohibien el pas per un
tram de carretera però, malgrat la in-
fracció del reglament, els organitzadors
el van considerar guanyador. El seu re-
sultat fou impugnat però el comitè de
competició va desestimar la impugnació
i l’embolic va continuar servit. D’embo-
lics d’aquests i incompliments del regla-
ment n’hi acostumen a haver massa
arreu.

L’hospit al dels p artisans. Una de les
notes de fa mesos tractava de la visita a
l’hospital dels partisans de la Segona
Guerra Mundial, denominat Franja i en-
castat en una fonda gorja entre els mag-
nífics paratges d’Eslovènia. Fa poc se’l
va emportar una riuada. A més d’un lloc
he estat on ja no hi ha allò què hi havia,
per exemple, els budes gegants de
Baamian, a Afganistan, dinamitats pels

talibans, o Bam, ciutat de tàpia, (terra
premsada), de fa uns dos mil anys i des-
truïda per un terratrèmol, a l’Iraq. Pen-
sar que hi he estat i que ja no existeix
produeix un sentiment agredolç molt es-
pecial. Potser un dia, si no m’alseimo
abans, ho expliqui. 

VI Maratón-O de Navarra. La pista de
l’hospital Franja en Jordi Sales la va do-
nar a en Carles Loré i aquest me la va
passar a mi. I això lliga amb un altre re-
cent èxit del COC ja que cal fer constar
que en Carles Loré i el recuperat Miquel
Soro van guanyar aquest raid d’orienta-
ció de la Sierra de Aralar. 

Commemoració del V igèsim Aniver -
sari del COC. La festa va ser esplèndi-
da i els participants en la reedició de la
primera competició, estil 1988, van fli-
par. La recerca del tresor, emocionant i
divertida, i el dinar i el pastís d’aniversa-
ri, perfectes. Tothom satisfet i content
sota el gran pi de can Ferrer. Menys l’Al-
ba, una estoneta. 

L’Alba Loré i Amigó. Quan la seva
mare va acabar l’entrevista de la tele
sota aquell  gran pi, ella, amb els seus
encara no tres anys, es va asseure a te-
rra, capcota i emmurriada, remugant “jo
també volia parlar, jo també volia par-
lar,...” 

I a Zaragossa, què? Ui, ui, ui, ui! 

L’estiu, altre cop. I, quan tot això vegi
la llum, nosaltres tornarem a estar vol-
tant per Europa, després d’haver partici-
pat en el Masters de Portugal. 

Vinga, nois i noies del COC! Bon estiu i
sort i salut tinguem tots. CLl.




