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- Et dic que és
cap allà!
- Que no! És cap
allà!
- No en teniu ni

idea! És cap allà avall!

Hi havia una vegada tres reis de l’Orient
que no es posaven d’acord sobre quina
era la direcció que havien de seguir per
arribar al Portal de Betlem. Els oracles
els havien dit que havia nascut un futur
rei, i van decidir de posar-se en marxa
plegats per anar a presentar-li els seus
respectes. O, si més no, als seus pares,
ja que la criatura era encara un nadó i se-
gurament ni se n’assabentaria, que ells
hi havien fet cap. La dificultat amb què es
trobaven era que cap d’ells no tenia ni la
més mínima idea de cap a on parava el
tal Portal de Betlem. Pel que fa a aquest
tema, els oracles restaren muts.

- Ens cal un encanteri que ens mostri el
camí – va dir el primer rei, un tal Melcior,
després de dos dies de voltar pel desert
i anar a petar 20 vegades seguides al
mateix oasi.
- Un encanteri, un encanteri... – rondi-
nava el segon, el rei Gaspar – El que cal
aquí és un miracle!
- El sol t’ha assecat el cervell, Gaspar.
Els miracles encara no s’han inventat! –
va deixar anar el tercer, el rei Baltasar,
ben empipat. - Aquí el que cal és que
algú hi posi seny i mètode. Donaria el
que fos per un bon mapa!

En Gaspar hi va estar d’acord. No que
en Baltasar fos capaç de posar seny i
mètode, sinó que un mapa aniria d’allò
més bé.

- Vaja, un mapa... i una brúixola, perquè

jo no em sé guiar pels estels – va afegir
en Baltasar.
- Ah, caram! I sí que saps fer servir una
brúixola? – en Melcior feia, burleta.
- Ehhhh... doncs.... no. 
- I em podeu dir què nassos faríem amb
un mapa i una brúixola, si en trauríem el
mateix profit que dels estels?
- Val, setciències. Res de mapa i brúixo-
la. Què proposes, doncs?
- El que ens cal de debò, sabeu què és?
– va dir en Melcior, pensarós, després
d’una estoneta.
- Què? – van voler saber en Gaspar i en
Baltasar.
- Un orientador!
- És clar! Serem rucs! – va dir en Gas-
par, donant-se un cop al front amb el
palmell de la mà.
- Genial! – va dir en Baltasar. – Ei, po-
dria ser una orientadora? Ehhh, vaja,
dic jo, no em mireu així.
- Bé, potser sí que tens raó, pel mateix
preu, oi? – va fer en Melcior, ja més ani-
mat.

I així va ser com els tres regis personat-
ges es van arromangar, van recitar unes
quantes frases en una llengua arcana i
van fer sortir un fum del no-res. I així va
ser com em vaig trobar abduïda en l’es-
pai i el temps des d’un bosc preciós de
la Cerdanya fins al mig d’un desert el
qual, en el meu temps, formaria part
d’Aràbia Saudita.

- ##### ¡!!!! (això era el meu renec).
Què hi faig aquí? Qui sou vosaltres?
Quin dia som?  

Tot i que per l’aspecte dels tres reis ja
m’havia fet una idea de la seva més que
probable identitat, m’havia agafat un
calfred només d’imaginar-me què podia
haver passat per fer-me saltar endarre-
re 2006 anys i un bon escaig. Els reis
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van passar de mi molt olímpicament i es
van xocar les mans entre ells, rient com
adolescents. Jo començava a empren-
yar-me de debò...

- I bé? M’ho explicareu algun dia?

- Les nostres disculpes – es va dignar a
respondre en Melcior. Em va explicar
qui eren, on anaven i per què em neces-
sitaven – I com que ja véns amb el
mapa i la brúixola incorporats, hem pen-
sat que podem anar tirant abans que
se’ns faci de nit. Què et sembla?

Em va agafar un atac de riure histèric.

- Sí, és clar. Vinc amb un mapa incorpo-
rat, però no és d’aquesta zona, és d’un
bosc de... la Hispània Tarraconensis
(em vaig sentir molt culta i capdavante-
ra en mostrar els meus coneixements
de la geografia del d’aleshores Imperi
Romà. Llàstima que els meus esforços
fossin malaguanyats).
- Ah, no pateixis. – En Gaspar no sem-
blava preocupat per la incongruència -

Això s’arregla ràpidament.

Dit i fet; els mags es van arromangar de
nou, van tornar a recitar frases arcanes i
va a tornar a sortir un fum del no-res,
però aquest cop centralitzat  sobre el
meu mapa. El vaig llençar a terra, es-
pantada. Curiosament, el paper no ha-
via cremat, sinó que la zona representa-
da havia canviat del tot. En comptes de
blanc i verd, ara tot era groc, i les corbes
de nivell pràcticament havien desapare-
gut. L’escala tampoc no tenia res a veu-
re amb l’inicial. Tot el mapa semblava
igual, una gran extensió plana i groga,
excepte un gran riu a la banda oest,
passat el qual es veien quatre construc-
cions mal comptades. Devia ser això,
Betlem? Però per arribar-hi, s’hauria de
creuar el riu. Vaig veure un pont repre-
sentat i vaig respirar, alleujada.

- Bé, sembla que hem tingut sort. Hem
de trobar el pont, travessar-lo i serem a
Betlem. Som-hi?

Els tres reis van tornar a riure, fent salti-
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ronets. Per primera vegada em van
semblar simpàtics! Els hi vaig portar a
través de quilòmetres de desert (tot rec-
te, aplicant el conegut mètode de seguir
la línia vermella) i, quan ja es ponia el
sol, vam arribar al “pont”. Em va caure
l’ànima als peus. Era un tronc descomu-
nal, mig podrit i travessat de banda a
banda d’un barranc enooooorme al peu
de qual bramava un cabdal d’aigua que
ja ric jo de les cascades del Niàgara.
Què era allò? El Jordà, el Tigris, l’Èufra-
tes? Aquest cop els meus coneixements
de geografia no aguantaven un exa-
men. Em vaig empassar la saliva. Men-
tre ho feia, el sol va decidir desaparèixer
definitivament fins l’endemà i deixar-nos
a les fosques.

- Haurem d’esperar a demà per creuar a
l’altra banda – vaig dir.
- Ah no, ni pensar-ho! Ja portem dos
dies de retard! – No sé qui va parlar per-
què no es veia absolutament res.
- Doncs jo a les fosques no faig ni una
passa més – em vaig plantar.
- Dona de poca fe! No t’hem dit que som
mags? Va, Melcior, conjura una bona
teia per la nostra guia.
- Jo? Jo no n’he sabut mai, de conjurar
focs! Au, Gaspar, tu ets l’especialista,
oi?
- Ai ! Estic tan cansat que no seria capaç
ni d’encendre un llumí! Baltasar, si us
plau, fes els honors...
- Jo? Si jo l’única cosa lluminosa que sé
conjurar són bolets fosforescents!
- Doncs haurà d’haver-n’hi prou! 
- És que...
- Ni és que ni res, va. Conjura’ns un bon
bolet fosforescent.
- És que... només tinc poders per fer-ne
un al dia, i només duren mitja hora!
- Doncs haurà d’haver-ni prou! (on havia
sentit jo això, abans…?)

I així va ser com, amb la llum projectada
per un bolet fosforescent (i, no cal que

ho digui, verinós), vam haver de creuar
el tronc mig podrit i plantar-nos tots a
l’altra banda del barranc. El problema
(més aviat problemes) va ser que, natu-
ralment:

º  Només hi havia un bolet lluminós
º  Només durava 30 minuts
º  Jo trigava 1 minut a travessar el tronc
º  En Melcior hi trigava 3 minuts
º  En Gaspar ho feia en 6 minuts
º  En Baltasar en 9 minuts
º  I el camell que ens acompanyava amb
els embalums hi trigava 12 minuts.

-  Havíem de passar com a màxim de 2
en 2, un que portés la “llum” i un altre.
-  Quan una parella havia travessat,
algú havia de tornar per portar la llum
als altres i tornar a començar el procés.
-  La velocitat de pas d’una parella a tra-
vés del tronc quedava limitada a la velo-
citat del més lent.

Sabent tot això, ens ho havíem de mun-
tar per travessar-lo tots quatre més el
camell en un màxim de mitja hora.

CREIEU QUE VAM SER CAPAÇOS
DE FER-HO? QUE NO? QUE SÍ? A
VEURE, COM, EN QUIN ORDRE? 

(En confiança: ho vam fer tan bé que
ens va sobrar un minut!)

Ah, que com vaig tornar a la meva èpo-
ca i espai? Doncs la veritat, no ho sé
ben bé. Vam arribar al portal de Betlem i
l’última cosa que recordo són els tres
reis agenollant-se davant el nounat per
oferir-li els seus regals d’or, encens i mi-
rra, i el petit que aixecava el caparró i
em picava l’ullet! Tot seguit el perfum
dels boscos de la Cerdanya i la veu d’un
orientador perdut (“perdona... has visto
la 56?”) em van envoltar i em van omplir
de joia. Tornava a ser a casa!

Què? Que per què no ens vam limitar a
seguir el cometa? Quin cometa???
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Aprofitant que
aquest any hem tin-
gut algunes curses
en què els terrenys
de dunes han estat

força importants, voldria comentar una
experiència que vaig tenir al nord d’Es-
còcia, concretament al poblet coster de
Findhorn. És un lloc molt maco, amb
poca gent i ben avinguda: creieu-me
quan us dic que els amics escocesos
amb qui vaig estar, deixen la porta de
casa seva oberta dia i nit, tant si hi són
com si no hi són. Paisatge preciós i molt
obert, amb el mar i les dunes com a pro-
tagonistes, unes dunes bestials quant a
la seva amplitud de quilòmetres i també
per gairebé la nul·la presència d’hu-
mans, i pel silenci.

La veritat és que no me’n vaig poder es-
tar de comprar un mapa regional a esca-
la d’1:25.000 i veure quines possibilitats
tenia de practicar una mica d’orientació
en uns terrenys de dunes obertes amb
vegetació baixa i arbustiva barrejat amb
boscos de coníferes, sempre però, i com
a base, essent les dunes les protagonis-
tes. En principi no havia de ser complicat
ja que els boscos queden ben delimitats
en línies molt rectes, per desgràcia artifi-
cials, i les dunes també: pel mar, evi-
dentment, pels boscos i per la carretera
que va de Forres a Findhorn. 

Per no estendre’m i anar al gra us diré
que, en primer lloc, el que més em va
impressionar va ser el so del silenci; puc
assegurar que semblava que el món fos
buit de tot el que tingués a veure amb
humans. Només la lleugera brisa marina
en uns dies blaus preciosos de sol, així
com la presència, en la llunyania, d’o-
cells marins semblaven acompanyar-

me. Bé, el cas és que vaig estar amunt i
avall, dunes i bosquets, fent rutes impro-
visades, utilitzant vàries tècniques d’o-
rientació que em van permetre descobrir
paratges únics, i poder gaudir d’aquests
ja que les sortides que feia eren a ritme
de passeig i jugant amb les possibilitats
d’un mapa no detallista en petits ele-
ments, però suficient com per motivar la
recerca d’un fitó, d’una antiga torre en
runes, d’una zona pedregosa, algun tàl-
veg, límits de vegetació, entre d’altres.

Finalment, i per acabar, salvant les dis-
tàncies, us diré que em recorda la zona
dels Pallaresos de Tarragona que té al-
guns elements que són antigues està-
tues amagades dintre del bosc. En un
dels bosquets que vaig visitar vaig loca-
litzar suggeridores creacions de pedra,
així com un cérvol a uns 40 metres de
distància d’on jo em trobava. En veure’l,
em vaig quedar quiet com una pedra
més, amagat darrere d’un arbre; el cér-
vol va aixecar el cap i també es va que-
dar immòbil, com esperant escoltar algu-
na cosa inusual. Al cap de 5 minuts de
quietud de tots dos, finalment em vaig
moure uns mil·límetres, la qual cosa va
provor la fugida del cèrvid en direcció
contrària, que va desaparèixer dintre del
bosc. Realment no hi ha diners que pa-
guin aquestes sensacions.

EXPERIÈNCIES D’ESCÒCIA

Lluís T orrent s



Carrers estrets, mu-
ralles, un riu ser-
pentejant, una gran
catedral i escales
de pedra que han

vist el pas del temps. Moltes ciutats po-
drien reunir aquestes condicions però
només una d’elles  té un encant espe-
cial i aquesta és Girona, on el passat
mes de novembre es va celebrar el
Campionat de Catalunya Nocturn.
Aquesta cursa em va permetre conèixer
nous racons de la ciutat. Com és el cas
del Castell de Montjuïc on bastants
orientadors vam tenir el plaer de perdre-
’ns entre els seus murs o simplement
escollir itineraris que no eren sempre
els més adequats.

Val a dir que en aquesta cursa molts co-
rredors van sortir bastant confiats per-
què anteriorment ja s’havia disputat un
score caòtic a Girona amb 40 fites! A
més a més, feia poc que mitja Catalun-
ya se n’havia anat a Venècia a córrer
una de les curses més divertides que es
poden fer en una ciutat. A Girona, no
obstant, el traçat dels circuits més exi-
gents s’allunyava del casc antic i trans-
corria per un terreny nou i desconegut
per molts. Aquest fet, unit a la intensa
foscor d’algunes zones va causar que
es cometessin més errors dels desitjats
i és que moltes fites estaven ben ama-
gades. Per sort, en contra del que ens
pensàvem trobar, els 10km del circuit
d’homes elit publicats a les informa-
cions tècniques van acabar reduïts a la
meitat. Tot i així jo no em vaig reservar
les forces i vaig acabar fent l’últim es-

print de pujada arrossegant la llengua
pel terra. 

Ara bé, com en totes les nocturnes tots
sabem que les coses es veuen bastant
més clares quan portes un bon frontal
sobre el cap. Això segurament em va
permetre acabar en la novena posició
tot i arribar a 23’ del guanyador i come-
tre algun error considerable en les pri-
meres fites i en el castell. Pel que fa als
resultats d’aquesta prova no hi van ha-
ver grans sorpreses en les categories
d’elit.   

Estic segur que tots els orientadors es
van adonar d’un fet i és que les parets
de la zona de sortida estaven plenes de
cartells amb fotos de la Carla Guillen. I
és que aquell mateix dia feia 18 anys i,
evidentment, l’Anna i l’Ona es van enca-
rregar de fer-ho saber a tothom, fins i tot
li van preparar un pastís pel podi.      

Ja per acabar, he comprovat que en
cada cursa pots aprendre una cosa
nova, la nocturna de la ciutat del Ter
m’ha fet adonar que s’ha d’intentar por-
tar sempre la simbologia ben a mà per-
què no és el mateix buscar una fita al
peu d’una muralla que en la part supe-
rior d’una torre... per posar un dels
errors que vaig estar a punt de cometre. 

Tot i el fred que fa a l’hivern, ara que en-
cara queden forces nocturnes, vull ani-
mar tots els orientadors novells i iniciats
a fer-ne almenys una. Perquè, personal-
ment, aquest tipus de curses m’han dei-
xat gravat a la retina una de les millors
imatges de l’orientació:  la llum de la llu-
na reflectida sobre el mar de Barcelona.
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LES FORMES DE
RELLEU

Lectura del relleu:
El relleu esdevé un

component bàsic en la progressió de
l’esportista orientador. És un tipus d’in-
formació que en la realitat correspon a
la forma global del terreny en tres di-
mensions. La seva representació es fa
en dos dimensions. Es requereix,
doncs, un període mental d’adaptació i
comprensió. 

Acostuma a ser el grup d’elements, dels
possibles (aigües, humans, vegetació,
rocallosos) que menys canvia al llarg
del temps, i per tant, del quasl més ens
podem refiar. Dominar el relleu permet
saber en tot moment el global de desni-
vell acumulat, situar-hi a sobre altres
elements puntuals, i calcular rutes de di-
ferent càrrega energètica.

Exercicis per treballar el relleu : Amb
els nens un exercici divertit i motivant és
realitzar una maqueta o un paratge de
relleu amb sorra.

EXERCICI: Realització d’una maqueta.
ESPAI: Habitació, aula del col·legi, etc.
MATERIAL: Suro blanc, cartró, base de
fusta, adhesiu o cola, tisores, paper, re-
toladors de colors, llapis, pintura, mapa.
TEMPS: Aproximadament 5 hores.
OBJECTIUS:
1. Introduir el nen/a en la interpretació

del relleu.
2. Introduir el nen/a  en el concepte

d’equidistància i corba de nivell.

3. Veure en tres dimensions quin as-
pecte podria tenir un terreny d’orienta-
ció “des de l’aire i a escala 1:1 del
mapa”.
4. Marcar en la maqueta els principals

elements del mapa.
5. Elaborar un treball plàstic complex.

DESENVOLUPAMENT: Basant-se en
un mapa poc complicat però amb un re-
lleu marcat, fer una maqueta. Cada
capa de suro o cartró serà una corba de
nivell. S’han de retallar les peces amb
cura perquè el relleu resultant sigui co-
rrecte. Una vegada està fet el relleu,
s’omple amb elements com camins, rie-
rols, construccions, etc. Es pot intentar
també col·locar els diferents colors del
mapa en la maqueta, pintant-la.

EXERCICI: Representació gràfica d’un
relleu de sorra
ESPAI: Sorral.
MATERIAL: Pales i cubells, paper, llapis
de diferents colors.
TEMPS: 30 minuts.
OBJECTIUS:
1.Visualitzar el relleu.
2. Saber representar-lo mitjançant cor-

bes de nivell.
DESENVOLUPAMENT: 
1. S’acota un espai en el sorral, i es de-

mana al nen que s’inventi un terreny
amb dues muntanyes, una vall i una pla-
na. El nen ho fa. 
2. Una vegada acabat, el nen ha de di-

buixar amb el dit i en la mateixa sorra les
corbes de nivell.
3. Quan ho ha fet sobre la sorra, ho tor-

na a fer, aquesta vegada en un paper.
Variants: se li pot demanar fer un paisat-
ge lliure, un terreny amb monticles i de-
pressions, etc.. a mesura que progressa
en la representació correcta del relleu.
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Per ser conscient de la informació i veu-
re millor el relleu per als qui comencen,
un exercici de taula interessant és:

EXERCICI: Corbes de nivell.
ESPAI: Habitació, menjador, taula...
MATERIAL: Mapa d’orientació amb cor-
bes de nivell ben definides, llapis, paper
vegetal.
TEMPS: 90 minuts.
OBJECTIUS:
1. Visualitzar el relleu respecte altres ti-

pus d’elements.
2. Interioritzar el concepte corba de ni-

vell.
3. Interioritzar el concepte d’equidis-

tància.
4. Saber què és una corba de nivell

mestra.
5. Identificar zones de fort/feble pen-

dent segons la proximitat de les corbes.
DESENVOLUPAMENT: S’estudia el
mapa d’orientació observant el relleu
donat per les corbes de nivell, així com
les zones amb moltes o poques corbes,
els cims, etc. Per veure clarament el re-
lleu, es copia sobre el paper vegetal úni-
cament les corbes de nivell mantenint
l’equidistància i l’escala. D’aquesta for-
ma obtindrem un mapa compost sols
per línies marrons.

Un altre exercici amb què co-
mencen, aquest sobre el terreny:
realitzar un circuit de turons.

EXERCICI: Cursa dels turons
ESPAI: Terreny natural on hi
hagi diferents elevacions pro-
nunciades i fàcilment distingi-
bles.
MATERIAL: Mapa amb circuit, fi-
tes amb pinces, targeta de con-
trol.

TEMPS: 40 minuts.
OBJECTIUS:
1. Percebre les formes elementals del

relleu.
2. Associar-les a la despesa energètica.

DESENVOLUPAMENT: Es realitza un
circuit on les fites estan col·locades en
el cim de diferents turons o monticles,
de manera que el corredor ha de saber
interpretar el relleu per arribar a localit-
zar les fites. Com que hi pot haver un
desnivell important acumulat el circuit
dissenyat no ha de ser gaire llarg.

Per consolidar, saber córrer sobre la
corba de nivell, sense guanyar ni perdre
alçada. També poder seguir els tàlvegs
o esperons com si fossin línies.

EXERCICI: Córrer sobre la línia.
ESPAI: Terreny amb relleu marcat.
MATERIAL: Mapa amb circuit senyalat
sobre un corba de nivell, fites, brúixola,
tarja control.
TEMPS: 1 hora.
OBJECTIUS:
1. Llegir bàsicament les corbes de ni-

vell.
2. Desenvolupar la lectura del relleu.
3. Abstreure i representar formes de te-

rreny.
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4. Córrer o caminar mantenint la corba
de nivell.
5. Viure el desplaçament sobre la cor-

ba de nivell.
DESENVOLUPAMENT: Es marca sobre
un mapa el recorregut total que cal efec-
tuar. Aquest discorrerà únicament sobre
una corba de nivell, seguint la forma
que descriu. Els/les alumnes hauran de
fer el circuit. 

En aquest es troben fites que correspo-
nen al manteniment de la corba seguida
i les fites que són més amunt o més
avall de la corba. S’hauran de pinçar les
correctes i indicar quines n’estan fora
del trajecte. És important tenir vivència
del fet de seguir la corba de nivell: no es
puja ni es baixa, i en pendents pronun-
ciats un peu està més alt que l’altre.

EXERCICI: Línies de relleu
ESPAI: Terreny amb nombrosos tàlvegs
i terrasses.
MATERIAL: Mapa del terreny, fites , tar-
getes de control.
TEMPS: 45 mi-
nuts.

OBJECTIUS:
1. Interpretar les

formes contingu-
des als mapes que
indiquen tàlvegs i
terrasses.

2. Identificar so-
bre el terreny les
esmentades for-
mes de relleu.

DESENVOLUPA-
MENT: Es prepara
sobre el mapa un
circuit on els parti-
cipants hagin de

desplaçar-se sobre tàlvegs o terrasses,
de manera que hagin de llegir i identifi-
car contínuament aquestes formes del
terreny.

De tipus avançat: un bon exercici és có-
rrer dos circuits en un mateix mapa,
però amb equidistància de 5 m un i 2,5
m. l’altre.
EXERCICI: Relleu al quadrat
ESPAI: Terreny amb elements comple-
xos i suaus de relleu, amb equidistància
de 2,5 m.
MATERIAL: Mapa digital d’equidistància
2,5 m. Ordinador, programa OCAD. Im-
pressora, paper. Fites, targeta de con-
trol, pinces, etc.
TEMPS: Fase prèvia: arxiu digital salvat
per crear mapa de corba de 5 m, i elimi-
nació mitjançant ocad de la corba inter-
mèdia per aconseguir aquesta equidis-
tància.
Realització dels circuits: 1 hora.
OBJECTIUS:

1. Interpretar un relleu complex amb
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dos tipus d’equidistàncies diferents.
2. Adaptar-se a les formes de relleu se-

gons l’equidistància del mapa.
3. Visualitzar les formes de relleu sobre

el terreny segons l’equidistància ( gene-
ralitzar o no la imatge mental en 3 D ).

4. Valorar quina equidistància repre-
senta millor el relleu del terreny on s’ha
fet l’activitat, i amb quina és la que es
llegeix millor.
DESENVOLUPAMENT: Es preparen
dos circuits, que els participants fan
amb un marge de 10 minuts de des-
cans. El primer circuit està en un mapa
on l’equidistància és de 2,5  m. El segon
es fa en un mapa d’equidistància de 5
m. Els circuits no han de ser gaire llargs,
i semblants en distància, número de fi-
tes i desnivell ( sense ser les mateixes, i
si pot ser dividint el terreny en dues
parts on l’únic lloc en comú sigui la sorti-
da i l’arribada ).

Tècniques accessòries:

- Seguiment de la corba de nivell: se-
guim un trajecte sense guanyar ni per-
dre alçada.

- Traçat de rumbs i estimació d’angles (
en terreny pla ): per terrenys on la falta
d’elements de relleu ens pot fer fàcil-
ment equivocar la direcció.

- Talonejant ( terreny sense referències
grans i pla ): per terrenys sense ele-
ments de relleu que ens distorsionin la
percepció de la distància.

- Lectura permanent del mapa: mantenir
sempre la concentració i la capacitat per
consultar la informació del plànol.

- Memorització del terreny: guardar en

la memòria la imatge del terreny i el seu
relleu per progressar amb rapidesa.

Nivell tècnic indicat per:

Qualsevol tipus de modalitat o disciplina
d’orientació. En totes hi ha informació
important derivada de la interpretació
del relleu, al ser el terreny de joc com
dèiem en tres dimensions.

Si bé és important dominar-ho sempre,
hi ha terrenys on la interpretació rapida i
encertada és vital per guanyar temps i
molt important per a proves com la Dis-
tancia Mitja. Són els terrenys de micro-
relleu, on hi ha desenes de formes sem-
blants que fan a la realitat molt difícil
identificar l’element entre els altres, així
com fer una interpretació del conjunt de
formes de manera que s’adeqüi al que
observem a la realitat. 

Un bon exemple de relleu com la infor-
mació realment vital per la cursa és el
terreny volcànic, on les colades de lava
deixen un complex laberint de petites
depressions, turons, monticles, forats,
tàlvegs i esperons suaus, etc derivats
del refredament magmàtic. La World
Cup 2006 a l’Auvergne n’és testimoni.
Altres terrenys, de tipus sorrenc : Bar-
bate i Guardamar.

Bibliografía de referència

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

L’esport d’orientació. Entrenament
avançat, Ferran Santoyo, FCOC 2004

Quaderns tècnics 2005,  Ferran Santoyo.

Quaderns tècnics 2006,  Ferran Santoyo.
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L’Adrià em va proposar que col·laborés
a l’OrientaCOC amb el tema de la 4a
Edició del Trofeu Internacional Ciutat de
BCN, entrevistant algun dels membres
de les seleccions que hi han participat.
Li vaig dir que sí gairebé de seguida. Es
diu que la memòria dels humans és molt
curta, i en el meu cas és totalment cert,
ja que la darrera i primera entrevista
que vaig fer per a la revista va ser a en
Pere Gabarró, i em va costar un imperi
transcriure-la des de la cinta. Ara es
tractava d’entrevistar-ne uns quants en
francès, anglès i en català. 

Les entrevistes van fer-se el primer dia
de la competició, així doncs, les impres-
sions del segon dia no hi queden recolli-
des. França, com ja sabeu, va guanyar
la cursa de relleus amb molta autoritat. 

No us inquieteu, no tinc intenció de
transcriure una a una les entrevistes de
tots el membres de les seleccions parti-
cipants, ja que no vaig entrevistar a to-
thom. I, a més a més, per culpa d’un
problema tècnic, s’ha perdut l’entrevista
amb la Céline Dodin. Però per a aquells
que vulgueu conèixer les seves opi-
nions sobre Barcelona, podeu accedir al

seu blog: http://www.sportmediacon-
cept.com/celinedodin.

Perquè us feu una mica d’idea de qui es
la Céline Dodin: és la guanyadora d’Ori-
venezia en la categoria DM i està situa-
da en el posició 22 en la IOF World Ran-
king. La seva millor posició en el WOC
ha estat una 9 plaça. 

Un altre membre de la Selecció France-
sa és en Philippe Adamski , posició 52
en la IOF World Ranking i la seva millor
posició en el WOC ha estat una 32a pla-
ça. Va ser el primer a patir l’entrevista.
El dissabte no corria perquè estava lleu-
gerament lesionat i volia reservar-se per
a la cursa de relleus del diumenge al
Parc Central de Nou Barris. 

Qui t’ha port at a Barcelona, la Fede -
ració Francesa? No, no ha estat en
Tommi Tolko i l’Annabel els que em vam
demanar d’assistir al Trofeu juntament
amb els meus companys. La Federació
Francesa no hi ha tingut res a veure. 
Quins són els objectius que vols as -
solir amb la teva p articip ació? Els ob-
jectius a cobrir fonamentalment són
d’entrenament i aprofitar per visitar Bar-
celona, que és una ciutat molt bonica.
Avui no he pogut córrer, ja que estic una
mica tocat i prefereixo reservar-me per
demà. 
Com veus el terreny , encara que avui
no hi hagis p articip at? Particular, típic
d’Espanya, molt dur i picant a nivell de
vegetació. Difícil físicament.
Coneixies l’orient ació cat alana/es -
panyola? Bé, no gaire. Evidentment co-
nec en Roger Casals, el fill d’en Marc,
en Biel, l’Annabel i l’Esther Gil. 
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Com veus el futur del T rofeu Ciut at
de BCN? El trobo força interessant si la
Federació Catalana proposa cada any
nous mapes o si per exemple es conti-
nua amb els entrenaments als Pirineus i
continua els intercanvis...  

Qui no coneix l’Esther Gil, de la Selec-
ció de la Comunitat Valenciana, altra-
ment dit País Valencià. Posició 50 en la
IOF World Ranking i la seva millor posi-
ció en el WOC ha estat una 20a plaça. 

En general què t’ha semblat la cursa?
Una mica dura, però és el terreny que hi
ha a BCN. Hi ha molt desnivell i és difícil
fer una cursa que no sigui dura física-
ment. Tècnicament hi havia llocs que hi
havia molta vegetació, el que ho fa en-
cara més dur, però el traçat, malgrat el
terreny, m’ha semblat molt divertit. 
Quins són els objectius que vols as -
solir amb la teva p articip ació? Ara es-
tic al principi de temporada, el més im-
portant és fer una mica d’entrenament i
passar-m’ho bé.

Al final de la cursa, i després de la recu-
peració, li toca el torn a la Katri Kerko -
la. Posició 47 en la IOF World Ranking i
la seva millor posició en l’Overall WC ha
estat una 55a plaça. Per a aquells que
la volgueu conèixer millor podeu
visitar la seva pàgina web:
http://users.utu.fi/kkkerk/, que,
per cert, en el moment de redac-
tar aquestes línies no ha penjat
cap comentari sobre la seva esta-
da a BCN. 

Problemes en els aeroport s?
Ah... sí, fa poc que m’he casat i
he canviat el meu cognom pel del
meu marit i això m’ha donat petits

problemes amb el passaport i el bitllet.
Bé, a mi també em despista encara de
vegades. 
Quins són els objectius que vols as -
solir amb la teva p articip ació? Veu-
ràs, ara és hivern a Finlàndia i no és gai-
re agradable fer entrenaments d’orien-
tació, fa molt fred i normalment hi ha for-
ça neu, encara que aquest any no és
així. Venir al sud, a Espanya, sempre és
estimulant, fonamentalment per l’entre-
nament i fer alguna competició de cara
a la propera temporada. 
Què t’ha semblat el terreny? Real-
ment ha estat un bon repte, crec que és
molt especial. He tingut bastants proble-
mes, no tant pel que fa a la cursa, sinó
en cada un dels controls; crec que m’he
equivocat en cadascun d’ells.
Quina opinió et mereix el traçat? Crec
que és molt important tenir experiència
en tipus de terrenys diferents. Aquest és
molt especial i diferent al que tenim a
Finlàndia. És molt bo provar tot tipus de
terreny, ja que la majoria de competi-
cions important són a l’estranger (res-
pecta a Finlàndia). Tot i que avui ha es-
tat molt difícil, segur que he après quel-
com nou i ho faré millor el proper cop. 
Com has vist el map a?  Verd, realment
verd. Havies d’utilitzar els camins per
anar de control a control. El problema
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arribava quan havies d’atacar la fita en
el bosc, el lloc on es trobava era molt
petit, no com el que estic acostumada.
Tota l’estona havia de cercar els camins
per desplaçar-me. 
El millor de la competició? Potser la
part física, no tenim aquests turons a
Finlàndia. Et dóna  molta força a les ca-
mes i això és molt bo.

La companya d’equip de la Katri es Satu
Vesalainen . Posició 253 en la IOF
World Ranking i la seva millor posició en
el WOC ha estat una 9a plaça al Japó.
Molt més sòbria en paraules que la Katri. 

Quins són els objectius que vols as -
solir amb la teva p articip ació? Tenir
més experiència en aquesta àrea, del
terreny i la cultura. 
Què t’ha semblat el terreny? Bé, amb
molt desnivell i jo no sóc gaire bona en
les pujades (malgrat tot, va guanyar).
Ha estat bastant difícil, però força inte-
ressant des de la perspectiva de l’orien-
tació. 
Quina opinió et mereix el traçat? Bé,
al principi he tingut alguns problemes en
el primer i segon control, però després
ha estat una bona cursa. 
Què et sembla BCN? És una ciutat
molt bonica i aquesta nit anem a veure
el Barça. També m’ha agradat molt els
dos dies d’entrenament als Pirineus,
uns terrenys fantàstics i unes vistes im-
pressionants. Tota una experiència.
Molt diferent al que estem habituats a
Finlàndia.

François Gonon, medalla de plata  als
Campionats del Mon d’Orientació
(WOC) de relleus per equips al Japó,
posició 14 en la IOF World Ranking. 

Felicit ats! No està gens malament ser

medalla de plat a al WOC de relleus!
Sí, no està gens malament, va ser l’any
passat al Japó amb l’equip de França
de relleus i era el primer cop que un
equip francès feia podi en un Campio-
nat del Món per equips amb el relleus.
Va ser amb dos molt bons amics i un re-
cord inesborrable. 
Què t’ha semblat el terreny? M’havia
mirat alguns mapes de la zona abans
de venir i sabia a què m’enfrontaria:
amb bastant desnivell. Havia de vigilar
amb la vegetació que és molt densa i di-
fícil de travessar. El terreny és més o
menys igual que al sud de França, a la
Provença, al sud de Montpeller. Tenim
sort els que vivim al sud d’Europa, ja
que tenim molta varietat de terreny. Els
escandinaus tenen superterrenys, però
tot és igual.  No ha estat la millor cursa,
però m’ho he passat molt bé, ha estat
simpàtica, amb un sol esplèndid i una
vista fantàstica sobre BCN. 
Quan vas arribar? Dimecres amb avió i
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vam sortir, amb la selecció catalana,  de
seguida cap a la Molina per a un entre-
nament de dos dies a la part catalana
del Pirineus. Ja coneixia la part france-
sa d’aquesta àrea. Ha estat vertadera-
ment magnífic estar a 2000 m en un re-
fugi fent molt d’entrenament. M’he en-
trenat moltíssim aquests dos dies. El te-
rreny era realment magnífic, els mapes
eren molt bons, molt millors que els de
la part francesa. 
Què en penses de l’organització? Es-
tem molt contents que ens hagueu invi-
tat a venir. Ahir varem sopar a casa d’en
Marc tots el catalans, finlandesos i no-
saltres. Va ser molt simpàtic i aquesta
tarda anirem a Can Barça a veure el
partit de lliga. Pel que fa a la competició,
és molt semblant a les competicions lo-
cals a França. 
Coneixies l’orient ació cat alana/es -
panyola? Bé, no conec gaire els corre-
dors d’aquí, conec en Roger Casals,
però ens hem entrenat bastant els da-
rrers dies i crec que estan molt motivats.
Tant és així que quan feia mal temps i
era dur de sortir, de vegades s’estaven
un parell d’hores al bosc. També crec
que estan molt interessats a compartir
experiències amb nosaltres. En els dos
dies d’entrenament a la Molina vam
està treballant tots plegats, amb en
Tommi, amb l’elecció d’itineraris. Tot el
grup són joves i estan a un bon nivell. 

Això s’acaba, el darrer va ser en Antii
Harju , de la selecció finesa. Com la
Satu, un home de poques paraules. Po-
sició 64 en la IOF World Ranking. La
seva millor posició en el WOC ha estat
una 25a plaça a Dinamarca. 

Quins són els objectius que vols as -
solir amb la teva p articip ació? Com-
petir en aquesta edició del Trofeu Ciutat

de BCN, que em servirà d’entrenament,
retrobar-me amb el meu amic Tommi i
l’entrenament de dos dies amb l’estada
als Pirineus.
Què t’ha semblat el terreny? De fet, ja
coneixia aquests terrenys, ja que vaig
córrer per aquí amb en Tommi, així que
ja sabia què m’esperava. Tot i així ha
estat bastant difícil, bastant diferent
comparat amb Finlàndia. 
Veig que t’has fet una petit a ferida a
la cara.... Sí, en Tommi ja m’havia ad-
vertit que no anés a les àrees verdes.
Els mapes són molt diferents, a casa
són més blancs. 
Què en penses, de l’organització?
Bé, molt ben organitzat, però també és
la meva primera competició a Espanya,
així que no puc comparar gaire. 
Quina opinió et mereix el traçat? Tro-
bar les fites ha estat el més difícil. Tots
els error que he comès han estat dins
del cercle del control i no en l’elecció del
camí. Un cop entres en l’àrea del control
no el veus, l’has de buscar.
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1- Vaig començar un diumenge del 98 perquè la Véronique
ja havia fet algunes curses d’orientació anys abans i s’havia
assabentat que el Badalona en feia una al Maresme. Jo no
en tenia ni idea, i la veritat es que no em feia una especial
il·lusió. Vam haver de buscar el lloc de la cursa i quant vam
arribar-hi em sembla que ni la Véronique ni jo portàvem brú-
ixola i vam haver de demanar-ne una a l’organització. La Ve-
ronique em va apuntar a la H21B i vaig sortir a buscar fites
sense tenir cap idea de res. Com que ja sabia llegir mapes
de muntanya, no em va costar tant llegir el mapa i, si no re-
cordo malament, vaig acabar quart al final, ple de sang per-
què vaig sortit amb pantalons curts.

2 - Coneixia només dos clubs: el BO i el COC. El COC era de Barcelona, on viví-
em en aquell moment, i a més, el Carles Lladó, que no coneixia encara, em feia
bona impressió, com de patriarca de l’orientació. M’impressionava molt la seva fi-
gura. 

3 - Al 99 vaig fer la meva primera cursa noc-
turna als boscos de St. Just Desvern. Una
mica més i el COC perd un dels seus nous
membres... La cursa em va resultar molt
complicada: a la tercera fita vaig caure de
cap en una mena de pou tapat que estava
just al costat de la fita. En llevar-me, em
vaig adonar que el pou estava ple de ferros i
de vidres trencats, però per sort no em vaig
fer res. Després de la fita 6, per arribar a la
fita 7, s’havia de donar una volta que em
semblava molt llarga, doncs res, pel mig!
Vaig començar a pujar per un turó que esta-
va ple d’horts il·legals i de gossos per prote-
gir-los. Només vaig trobar un gos sense lli-
gar, però aquest va tenir més por que jo.
Potser vaig trigar una hora per sortir-ne... 
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I tu, com vas començar? 

1-   Com vas introduir-te a les curses d'orientació? 
2-   Per què vas triar fer-te soci del nostre club? 
3-   Volem saber l'anècdota més divertida que t'ha passat en aquest esport. 

Thierry Davin
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1 - A les curses del Tagamanent, que organitzen els meus
germans Toni i Oriol, vaig començar l’orientació. Només
anava a aquestes curses; cada any i des de la primera
que vaig córrer en “no iniciats”. Jo ja els sentia parlar que
anaven a curses d’orientació i que se sentien obligats a or-
ganitzar-ne alguna. Les primeres curses les corria (bé, ca-
minava) sol, després les feia acompanyant els nens per-
què n’anessin aprenent i agafant gust, i a mesura que els
nens es feien grans se’m treien de sobre, ja que les volien
córrer sols, ja no tenien por de perdre’s. I a partir d’aquí,
passat uns anys fent “Tagamanents”, vaig decidir anar a
alguna cursa més que organitzava el COC, on veiem sem-
pre la Tere enfeinada. Com que ho vaig trobar molt interes-
sant, i els nens es van engrescar, ens vam fer socis del
COC. I ara són els nens (ja no tan nens) que s’han aficionat tant que m’arrosse-
guen a córrer les curses de tot arreu, incloent-hi les de Setmana Santa del Cam-
pionat d’Espanya i, un estiu, les del Campionat de França.

2 - Els meus germans, que són els responsables que jo m’enganxés a l’orientació,
són del COC, per tant, no em vaig plantejar cap altra alternativa. D’altra banda, jo
em pensava que era l’únic club que existia, o potser sí que en aquells temps a Bar-
celona només hi havia el COC. I actualment, des de que el Toni és el president, jo
l’ajudo a portar la tresoreria agafant el relleu que m’ha passat la Tere.

3 - Al principi, per mi l’orientació no era una cursa sinó simplement una petita ex-
cursió amb mapa, i per això sortia amb motxilla i botes de muntanya. Anava veien
com molta gent m’avançava corrent amunt i avall, suposo que em miraven com un
“bitxo” rar. Estava acostumat a les excursions de muntanya en què és necessari
saber llegir mapes i orientar-se, però d’una manera diferent, menys precisa. M’ha
costat treure’m la motxilla per fer curses.

També he passat una altra “nove-
tada”, concretament en una cur-
sa a Sabadell, a Can Déu, que
per voler anar per l’itinerari més
curt vaig intentar travessar per
uns esbarzers, però no ho vaig
aconseguir i al final vaig haver de
donar tota la volta igualment. En
acabar, els de l’ambulància quasi
acaben el iode amb les meves
cames. A partir de llavors sempre
corro amb polaines. I així anem
aprenent.

Lluís Serrallonga



El Farra-O es va
fundar oficialment
l’any 2002. Fins
llavors, en aquells

temps, hi havia un grup d’orientadors de
diferents clubs en l’àmbit de l’orientació
catalana i també l’espanyola que ente-
níem l’orientació no tan sols com un es-
port de competició, sinó també com una
forma més de fer amistats i passar-ho
bé; com un marc perfecte per trobar-se
amb els amics el cap de setmana, fer
esport per la muntanya, viatjar, sortir,
etc. Ens fèiem dir “orientafarres”, un
club interclubs; van ser uns anys molt
divertits.

Finalment, vam decidir deixar els nos-
tres clubs i fundar oficialment el Club
Esportiu Farra-O. Ens sentíem una
mica diferents de la resta de clubs i vam
voler crear un club nou, desenfadat,
d’esperit jove, obert a tot tipus de mane-
ra d’entendre l’orientació i fins i tot la
vida en general, apolític, etc; però no
per aquesta raó menys seriós que la
resta. Crec que una de les coses bones
del club és que sap combinar bastant bé
seriositat i “festivitat”. Per exemple, la
gran majoria de reunions de club les
hem fet “entre tapes” (no hem tingut mai
una seu social espaiosa), però els
acords que s’han pres en aquestes reu-
nions són com els de qualsevol altre
club. Potser per això som un dels clubs
amb més socis simpatitzants. Crec que
aquesta visió de “treure-li ferro” a l’o-
rientació cau bé i la gent en general ens
aprecia.

Aquesta manera diferent de fer s’ha
anat traduint en fets com, per exemple,
editar dos cedés anomenats Farra-O
Mix, que van tenir gran èxit. O posar-
nos tots mots a les equipacions: “Mr.
Centollo” en comptes de Ferran Santo-
yo, “Bruce” en comptes de Joan Fer-
nandez (això per la cara de Bruce Lee
que té), o “Er Muni” per Toni Muné. O or-
ganitzar una Cursa Carnavalera de la
Lliga Nocturna, on un servidor –organit-
zador- anava disfressat de dona. O ofe-
rir per trofeu, als guanyadors, uns mag-
nífics calçotets i calcetes amb fites es-
tampades. O ser el primer club que va
organitzar la primera cursa d’orientació
naturalista, a Guardamar.

Som conscients que fets com aquests
no agraden a un sector de l’orientació,
ja que es perd una imatge seriosa o for-
mal –no ho sé definir exactament- amb
la qual volen vendre el nostre esport.
Però precisament és aquí on s’ha d’en-
tendre el veritable esperit del club: Fa-
rra-O no significa que estiguem tot el dia
de farra; sinó que fer les coses bé no
significa fer-les serioses o avorrides.

Per això també hem fet feina durant
aquests anys. L’any 2002 vam organit-
zar la nostra primera competició, el
Campionat de Catalunya d’Sprint, al
Parc de Puig-
cornet d’Iguala-
da. El club te-
nia pocs socis
però quasi tots
amb experièn-
cia, i això ens
va permetre or-
ganitzar una
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primera prova de poca envergadura
però de certa qualitat. 

Aquesta, potser, ha estat la filosofia del
club des de llavors: organitzar poques
curses a l’any per no cremar-nos, però
intentar que siguin bones organitza-
cions; que el participant se’n vagi a casa
satisfet. Aquesta motivació, que crec
que es compartida per tots els membres
del club, ha permès organitzar dues cur-
ses de Copa Catalana, a Sant Andreu
de la Barca, un Campionat de Catalun-
ya de Relleus i recentment una prova de
Lliga Espanyola als magnífics boscos
de Pals i Begur, coorganitzada amb el
club Grions, un club amb el qual ens en-
tenem molt bé i compartim molts punts
de vista. La veritat és que va ser un ver-
tader plaer coorganitzar-ho amb ells, ja
que el bon ambient i les ganes de fer les
coses bé van ser en tot moment pre-
sents.

Durant aquests quatre anys de vida

també hem assolit bastants èxits com-
petitius, però d’això no en parlaré per-
què segur que ja n’haureu sentit parlar
als diaris, a la ràdio i a la televisió.

De cara al futur, la intenció que tenim és
anar ampliant a poc a poc el número de
socis i federats, però sense que això
signifiqui sacrificar l’esperit del club.
Això pot ser una tasca difícil, ja que és
molt més fàcil fer pinya quan el club és
petit i pràcticament els membres són els
teus amics, que quan el club es fa gran i
per tant menys cohesionat.

L’any 2007 volem organitzar els Cam-
pionats de Catalunya, de nou a Pals i
Begur, i un altre cop amb els amics
Grions, i esperem organitzar-los de ma-
nera que de nou els corredors tornin a
marxar contents, i esperem seguir gau-
dint de l’orientació, en totes les seves
vessants, i en companyia de tots els
clubs catalans i espanyols, durant molts
anys.
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Sembla que l’orien-
tació sobre bicicle-
ta no tira tan fort, ni
de bon tros, com
les curses d’orien-

tació a peu. Des de força abans de l’es-
tiu que no n’hi havia cap, o més ben dit,
se’n va convocar una a Artés a l’octu-
bre, que es va haver de suspendre per
falta de participants.

Doncs bé, per poc ciclistes que sigueu
és una experiència inoblidable solcar
camins a velocitat de bici, desxifrant
l’entramat de cruïlles i escollint camins
llargs però molt bons, o altres de curts
però poc ciclables. La lectura és molt fà-
cil, els camins apareixen molt ressal-
tats, però la concentració és vital, per-
què és fàcil passar-te una cruïlla de llarg
o equivocar-te amb les distàncies (com
talonar?).

Fita 1. Tram tortuós més tram en puja-
da. Reservem forces i m’allargo un 25%
respecte al millor temps. Coses de l’S-
portident i la comparativa de parcials.

Fita 2. Tram llarg, ràpid, que faig emba-
lat; i tram més tècnic, que m’obliga a
baixar en algun punt. Aquest cop m’a-
llargo un 37%.

Fita 3. Primer tram amb elecció d’itine-
rari. Qui sap si anant per l’esquerra, que
no es baixa més del compte, permet
guanyar temps i fer-ho en uns 10’. De
fet, és el temps fet per una noia, mentre
que el millor noi ha tardat 15:15! Jo crec
que la majoria hem anat per la dreta; en

el meu cas, baixant un terreny rocós a
peu i pujant-ne un altre també a peu.

Fita 4. Tan propera i esmercem uns 10’
o més. Coses de la ciclabilitat de puja-
da!

Fita 12. Arribats davant el mas, es pot
anar per un camí sensacional a mà es-
querra, o bé barallar-se aferrissada-
ment amb bardisses temibles i ortigues
de 60 cm o més d’alçada, pel camí am-
ple però ben poc ciclable de la dreta.
Per què no llegiré millor els mapes? No
sóc l’únic a fer d’explorador, però per
sort duia pantalons llargs.

Fita 14. A l’altre cantó de la muntanya.
La rodejo pel nord i crec haver encertat.
Tot i així, em pren els seus 17’ llargs, i
això que he anat llegint el mapa sense
parar. Pitjor serà la següent, la 15, que
obliga a salvar 80 m de desnivell coste-
rut quan les forces ja han disminuït.
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Una mica més i ja haurem arribat. Dues
hores i mitja gaudint de valent per les
margues i camps que s’escampen entre
Taradell i Sta. Eugènia de Berga. Formi-
dable! M’encantaria que les meves sor-
tides ocasionals amb BTT fossin amb

un mapa. No sabreu pas d’algun mapa
orientador per bicis a Collserola? No, és
clar; la normativa del parc no ho deu
permetre, així que esperarem amb an-
hel la propera BTT-O; aquest cop, final-
ment, a Artés, on us esperem a tots.
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Sèniors H    18.5 km  

1 MARTI MONTSERRAT BO       2:13:50 
2 BIEL RÀFOLS              COC     2:30:16 

13 MARC TRIQUELL COC     3:06:35 
JOSEP BERTRAN         COC       n tarj. 

Sèniors D        14.4 km      

1 NEUS PARCERISAS      sc        2:50:22 

Veterans H      14.4 km 

1 JOSEP SELGA UE VIC   2:03:54 
2 TONI CAMACHO        COC       2:04:39 
4 JOAN GARCIA COC       2:35:28 
5 JOSEP CASAS          COC       2:53:48 
7 JOSEP MICÓ             COC       3:54:06 

ADRIÀ TRIQUELL COC         n tarj. 

Veterans D   10.3 km 

1 GEMMA SOLÉ       MONTSANT 2:55:51 
IMMA SERRALLONGA COC      n. tarj. 

Júniors H     14.4 km  

1 MARÇAL SERRALLONGA COC 1:56:33 

Iniciació Llarga  10.6 km  

1 JOSE-LUIS VALERO  sc             1:02:12 
9 GERARD SERRALLONGA COC 1:39:16 

(Fotos: Carme Cristòfol)



D-E
1 Annabel Fernandez BO
21 Carme Pararera Sala COC  

D12
1 Silvia Martin Adyron
11 Cristina Vidal COC 

D-18-21B
1 Maria Cuéllar Codan
31 Mònica Pérez COC 

D-20A
1 Alicia Gil Sanchez C.E.Colivenc
2 Ona Ràfols Perramón COC 
4 Anna Serrallonga COC

D-35
1 Anna Amigó COC
7 Mercè Miguel Díaz COC 
24 Veronique Hillion COC
29 Imma Serrallonga COC

D-40
1 Antonia Sanchez Colivenc
10 Montse Cervera COC 
18 Silvia Buxeda COC
19 Assumpció Termens COC

D-45
1 M.Elena Saavedra Adol
4 Geni Canal Pey COC 
9 Reis Triquell Salomé COC 
17 Neus Perramon COC
19 Laura Perramon COC

D-50
1 Piedad Pastor S.Joan Alac.
4 Carme Cristòfol COC 
6 Teresa Gri COC 

D-55
1 Amalia Sanz Villena-O
3 Pilar Lladó COC 

H-E
1 Javier Gomez Imperdible
15 Lluís Ollora COC
21   Roger Casal COC

H-12
1 Alvaro Corral Gocan
12 Joel Serrallonga COC 

21 Rubén Mendez COC
27   Lluís Vidal COC
35 Joan Carles Culell COC
40 Pau Serrallonga

H-14
1 Oscar Vila Colivenc
9 Gerard Serrallonga COC 
53 Martí Serrallonga COC

H-16
1 Marc Serrallonga COC
7 Pol Ràfols COC
15 Aleix Serrallonga COC

H-18
1 Nabil Abderramán Coma
18 Roger Solé COC 

H-20A
1 Nestor Rico Colivenc
2 Biel Ràfols Perramón COC 
13 Marçal Serrallonga COC
22 Joan Mach COC

H-21
1 Raul Ferra Lorca-O
30 Jordi Masana COC 
56 Jordi López Cervera COC

H-35
1 Angel Rojas Aviles Ultrafondo
36 Iñigo Imaz Larrea COC
63 Ignasi Esquerra COC 
77 Thierry Davin COC
137 Albert Martí COC

H-40
1 Luís Martin Adyron
9 Toni Serrallonga COC
20 Xavier Serrallonga COC
24 Carles Loré COC
27 Marc Ràfols COC
44 Josep Vidal COC
52 Jordi Virgili COC

H-50
1 Santiago Del Moral Un. Alic.
28 Ramón Casal COC

H-55
1 Antonio Rodriguez Veleta
6 Adrià Triquell Salomé COC 
11 Carles Lladó Badia COC 
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D-E
2 Ona Ràfols  
3 Anna Serrallonga
9 Anna Amigó
14 Carme Pararera

D12
2 Maria Illa
3 Cristina Vidal

D21
17 Linna Paivi

D21 B
8 Monica Perez

D-35
1 Mercè Miguel
3 Assumpció Térmens 
5 Montse Cervera 
8 Véronique Hillion
9 Imma Serrallonga

D-40
1 Reis Triquell Salomé
2 Geni Canal Pey
4 Neus Perramón
6 Laura Perramón
8 Teresa Gri 
9 Pilar Lladó
10 Carme Cristòfol
11 Silvia Buxeda

H-E
2 Biel Ràfols
9 Lluís Ollora Hoyos
15 Roger Casal
23 Marçal Serrallonga
25 Jordi Masana
17 Carles Loré 

H-12
1 Rubèn Mendez
2 Joel Serrallonga
3 Joan Carles Culell
4 Pau Serrallonga
5 Victor Perramon
6 Nil Galeote

H-14
3 Lluís Vidal
7 Martí Serrallonga

H-18
1 Gerard Serrallonga

H-20
1 Aleix Serrallonga 
2 Marc Serrallonga
3 Pol Ràfols
5 Roger Solé  

H-21
6 Jordi Lopez
8 Joan Mach
27 Ramon Illa
28 Josep Bertran  

H-21B
3 David Veleda Díaz
10 Albert Dachs
29 Pere Forès

H-35
7 Iñigo Imaz Larrea

15 Marc Ràfols
17 Toni Camacho 
20 Ignasi Esquerra
24 Toni Serrallonga
25 Thierry Davin
26 Albert Davi
29 Jordi Virgili
30 Joan García
39 Josep Casas
42 Jordi Bonet

H-40
7 Xavier Serrallonga
8 Lluís Serrallonga
9 Josep Vidal
12 Ricard Belaskoain
13 Adrià Triquell Salomé
18 Carles Lladó

CLUBS
1 COC
2 BO
3 XinoXano
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La camisa i l’ano -
rac. Voleiant pel cel
sitgetà, la camisa

va aterrar a l’eixida de casa. A vegades
encara la porto, és molt maca. També
és maco aquell anorac, però és talla es-
quitx i no em cap. Els que se’l van obli-
dar a l’últim Pipi, també a Sitges, que el
reclamin, és seu.
Premis comestibles. Els no recollits
durant el seu lliurament després de la
competició i dipositats a la seu del Club,
si no es passen a recollir aviat, no cal
que es passi. 
Sempre els mateixos? L’experta en
crítica esportiva que aconsella al redac-
tor d’aquestes notes constantment afir-
ma que sempre surten els mateixos. I
perquè sempre surten els mateixos?
Perquè guanyen. 
Coincidència d’eleccions. Els que es-
tan assabentats de la coincidència de
les eleccions federatives i les autonòmi-
ques hauran de reconèixer que, malgrat
el d’aquestes notes tenia interessos en
ambdues, ambdós interessos van que-
dar rigorosament separats. 
El COC.
–Escolta, com ho veus tu tot això? 
–Mira, és qüestió d’estadística. Última-
ment, el COC quasi ha tingut tants pre-
sidents com anys de vida. Per tant, al-
guna 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 organitzava més
competicions; el que disposa de més
mapes; el que es dedica més a les famí-

lies i al planter i està rebent els fruits de
la seva dedicació; és l’únic que, malgrat
algun altre intent, té butlletí propi; grà-
cies a alguna desviació d’honoraris de
mapes i a causa també de gestions eco-
nòmiques per carregar les arques, des
de fa cinc anys ha tingut una economia
més que sana; és un club amb un bon
historial, el més potent de Catalunya i
un dels millors d’Espanya; i etc.  Si el
Club és així, i així és, que sigui per
molts anys i per molts presidents. 
Errors. Quan un admet els seus errors
és quan sol tenir més raó. Però és dur
haver d’assumir com a propis els errors
dels altres. Per no fer més mal.
El IV Trofeu Internacional Ciut at de
Barcelona. En acabar la competició de
relleus, els finlandesos i els francesos
se’n van anar a repassar els circuits i a
fer-se fotografies als estanys amb plata-
formes flotants i a costat dels dolls. 
Els dolls. Tothom deia que els sortidors
eren extraordinaris però aquells eren
els petits. Els grans dolls, espectaculars
de debò, no els van engegar fins a la
tarda. 
Ressenya del IV Ciut at de Barcelona.
De la ressenya enviada a la UFEC per
ser publicada als diaris que patrocina, a
més d’altres, en va ser escapçada l’últi-
ma frase. Deia així: “Les ganes i ànims
de cara al V Trofeu eren a l’ambient.
Fites. El COC ha estrenat fites. Visca!

L’abraçada. I ara, amb una gran i afec-
tuosa abraçada us dic que la prosperitat
i la pau esperada per al 2007 acompan-
yin al COC i  a tots els seus socis i sim-
patitzants pels segles dels segles. L’a-
braçada. Bona nit. CLl.
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Maria Illa, l'artista que ens ha fet

la felicitació d'aquest any. Al COC

hi tenim cracks en totes les discipli-

nes…

Moltes gràcies Maria.



Maria Illa


