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Reunió juliol. Ordre del dia:
Assistents: Ricard Belaskoain, Lluís Ollora, Toni Serrallonga, Adrià Triquell

1.  OrientaCoc
2.  Subvencions competicions.
3.  Fites noves
4.  Ciutat de BCN.

1.  L'Adrià planteja si l'actual publicació cobréix la funció social que creu que ha de
tenir una eina d'aquest tipus i la valoració d'aquesta situació en relació al cost que
te la seva edició.  

Planteja que cal introduir els acords de les reunions de junta i que cal prestar més
atenció a seccions de comunicació interna, on es pugui reflectir l'opinió dels joves,
cometaris de traçats de curses a diferents categories i previes de les curses a orga-
nitzar per part dels seus directors de cursa.

2.  Davant de determinades incerteses i dubtes que han sorgit respecte a les sub-
vencions en alguns campionats s'acorda recollir totes les informacions i prendre un
acord de junta i publicar un article a l'OrientaCoc recollint tota la normativa de sub-
vencions del Club.

3.  Es comenta el pressupost de Mateu Simón de 7'25€ per fita més 200 pel muntat-
ge i es planteja la possibilitat d'encarregar 70 fites.

4.  Sobre el "Ciutat de Barcelona" s'acorda canviar la data a finals de novembre.

Reunió agost. Ordre del dia:
Assistents: Ricard Belaskoain, Lluís Ollora, Toni Serrallonga

1. Fites
2. Trofeu Ciutat de Barcelona
3. Curses proper curs.

1.  En Toni informa que està a l'espectativa que el manyà que ha de fer les fites s'hi
posi. Tanmateix, com que aquesta no és una feina a la qual es dedica per guanyar-
se la vida, sembla que li costa un xic. Esperem que abans de fi d'any les tinguem.

2. Per al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, hi ha 6.000 euros de subven-
cions entre l’Ajuntament i la Generalitat, que són considerats pocs per les despeses
que cal assumir.

Falta concretar les seleccions estrangeres, ja que s'estava també a l'espera dels re-
cursos econòmics per fer-ho. S'ha fet algun contacte amb els francesos. Finalment,
la data d'aquesta competició s'ha traslladat al dies :
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El Club informa

Portada: Marc Serrallonga a Guadalajara - Lliga espanyola (Foto: Adrià Triquell)



-  9 de desembre, matí. Relleus al Parc Central de Barcelona per a les seleccions,
i obert a tothom.

- 10 de desembre, matí. Can Caralleu. Cursa clàssica. Amb les categories de
Copa Catalana. Tal i com s'ha fet en altres trofeus (Ibérico, Copa Latina) podrien
sortir primer els membres de les seleccions.

3.  Pel curs proper es proposa organitzar dues curses:
-Primavera: Coll Fornic (cal actualitzar mapa)
-Tardor: Vacarisses (s'ha de fer mapa nou)

TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA

Tenim per endavant un nou curs, que no temporada, i el Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona està al caure. No és una cursa qualsevol i per això requereix tocar
moltes tecles i fer-ho amb temps. El mes de febrer es van demanar els permisos i la
subvenció a l’Ajuntament. Mesos més tard, l’Ajuntament va aprovar l’activitat i una
subvenció molt petita si es té en compte, que en ser un trofeu internacional, s’han
d’afrontar les despeses de les seleccions estrangeres que vinguin, entre altres as-
pectes. El fet de comptar amb aquest pressupost va fer dubtar de si tirar-lo enda-
vant. No obstant, tot i tenir algunes veus crítiques, el club va decidir acceptar el rep-
te.

Un altre inconvenient era el relacionat amb les dates. El fet que a finals de setem-
bre hi hagi la copa del món va obligar a modificar la data inicial de la cursa perquè
les seleccions no podien venir. Per això és va escollir una data, bona per les selec-
cions, però potser no tant per a nosaltres: 9 i 10 de desembre de 2006 . El trofeu
Ciutat de Barcelona serà una cursa de seleccions oberta a tothom i estructurada en
dos dies. El format de la cursa serà: 

- Dissabte, cursa de relleus al matí, oberta a tothom, pel Parc Central de Barcelona. 
- Diumenge, cursa llarga a Collserola, Can Caralleu.

Els dos mapes seran nous. El Parc, corre a càrrec de Carles Lladó. El de Collserola
ha estat actualitzat i revisat per Marek Petrivalski durant el mes de juliol. Tindrem,
doncs, dos mapes nous i actualitzats per córrer a Barcelona, i un nou repte d’orga-
nització. Des de la junta comptem amb tots vosaltres per tirar-la endavant.

CALENDARI 2007

En principi, el club demanarà, per al proper any, l’organització de dues curses. Una
a finals del primer trimestre a Coll Formic. I una segona, cap a la tardor. A part, si el
Toni Camacho s’anima, podem fer-ne una de BTT-O a l’octubre. Esperem que ben
aviat puguem comptar amb el nou calendari. Llavors vindrà la segona part de la fei-
na, organitzar les curses, per a la qual cosa esperem voluntaris. 

Si teniu idees o propostes d’activitats, feu-nos-les arribar a la Junta que intentarem
donar-hi sortida.

Toni Serrallonga
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Donem la benvinguda a Dag Hovland, nou soci d’aquest trimestre.



Ei, Xavier! T'ha to-
cat. Feia temps que

volia fer unes reflexions sobre l'ús dels
terrenys amb mapa i ho faig ara de ma-
nera clara ja que el que vaig a exposar-
te a continuació caldrà que ho sàpiga i
ho assumeixi tot orientador conscient.

Així començaven les reflexions després
d'innombrables sol·licituds d'autoritza-
ció per fer competicions, activitats o en-
trenaments amb mapes de propietat
aliena. I així continuava: El cost d'un
mapa. Per als que no n'han fet mai cap,
els mapes poden semblar sols un tros
de paper amb un dibuix de colors, però
darrera d'això hi ha moltes hores de re-
cerca de terrenys, de gestions, de feina
de camp i d'ordinador, amb tots els pro-
blemes i despeses que tot això repre-
senta, a més de les despeses en des-
plaçaments. 

Si el mapa és de la Federació, els res-
ponsables saben el que ha costat i el
millor ús que cal fer-ne. Però si un mapa
se l'ha treballat un orientador, cal consi-
derar que, en no ser professional, el
temps de dedicació és molt superior i
pot arribar a ser de centenars d'hores. I
els desplaçaments poden arribar a ser
també de centenars i centenars llargs
de quilòmetres i d'anar carregant el di-
pòsit de gasolina. 

Per altra banda, els terrenys amb mapa
tenen un ús limitat i, si se n'abusa, es
moren. I un cop morts, s'han acabat les
competicions a aquells terrenys i el cost

de l'aixecament ha estat llençat abans
d'hora. Precisament aquesta reflexió
afecta ja força dels terrenys amb mapa
actuals ja que, en no haver cridat l'aten-
ció rigorosament sobre aquest tema fins
ara, ja no s'hi poden organitzar competi-
cions d'un mínim nivell de tant trepitjats
com han estat. 

D'aquestes consideracions és ben fàcil
deduir-ne que és precís fer un ús intel·li-
gent dels mapes per treure'n el màxim
profit al llarg de com més anys millor.
Convé que els que no ho sabien ho sà-
piguen. 

Escolars i curset s. Pel què fa a competi-
cions escolars o cursets o lliçons per a no
iniciats, cap problema. Aquest és el millor
profit que es pot treure dels terrenys amb
mapa. Sempre que els organitzadors
renunciïn, és clar, a tornar-hi a competir
en superioritat de condicions sobre els
seus contrincants.

Entrenament s. Encara que aniria bé
poder-ho evitar, cal assumir que des-
prés d'una competició és inevitable que
un orientador entreni al terreny amb el
propi mapa, però organitzar-hi competi-
cions o entrenaments és una altra cosa.
Per això al final es fa la proposta d'en-
trenament de prou interès. Ja veureu. 

Aixecar mapes. Aixecar mapes és el
millor dels entrenaments i, si es té
temps per entrenar, i cal tenir-ne, ja es
veu on anem a parar. Desplaçaments
apart, per un orientador d'un mínim ni-
vell, arribar a fer un mapa és sols qües-
tió de voluntat i temps, força temps, això
sí. Però tampoc es tracte de començar
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TERRENYS AMB MAPA
REFLEXIÓ I PROPOSTA D’EXTREM INTERES

Carles LLadó



a cartografiar quilòmetres i quilòmetres
quadrats de terreny ja que es pot co-
mençar, per exemple, pel parc més pro-
per de casa. 

Conclusió. Un mapa és un document
que costa un notable esforç i força di-
ners i, per tant, tot orientador i organit-
zador ha de ser conscient que ha de
servir com més anys millor. Els terrenys
convé mantenir-los vius el màxim temps
possible, amb alternances d'ús i de re-
pòs a fi d'evitar matar-los prematura-
ment. 

La propost a d'extrem interès. S'entra
a la pàgina de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, ICC. Es localitza l'ortofoto-
mapa E. 1:5.000 del terreny que pot ser
interessant visitar, ja sigui a costat de
casa o més lluny si la vista aèria té prou
bona pinta. Es fa la còpia en paper i
s'enganxa acuradament si el terreny
ocupa més d'un full. I a córrer! Amb una
còpia d'un ortofotomapa com a mapa
d'orientació es poden fer entrenaments
tècnics i físics de gran interès. 

-On aniré a sortir si segueixo aquest
camí que es perd sota la copa dels ar-
bres? 

-On situaria aquella roca que no es veu
a l'ortofoto? 

-Ara entro a aquesta petita clariana. 

-Intento fer un rumb per veure si clavo
aquell arbre singular? Etc... i encara
més. 

Apart dels desnivells, que l'orientador
que entrena pot preveure a sentiment
sobre el terreny, l'entrenament amb or-
tofotomapa te grans avantatges. 

A. Es poden fer entrenaments tècnics
sempre en terrenys diferents.

B. La varietat d'escenaris pot ser un bon
al·licient per entrenar. 

C. Els que no viuen al centre de les
grans ciutats, poden fer entrenaments
més o menys tècnics a costat de casa.

D. Es poden buscar i descobrir terrenys
inèdits per poder-hi organitzar competi-
cions. 

E. Pot representar un incentiu per intro-
duir-se en la tècnica d'aixecament de
mapes. 

Els terrenys d'orientació a Catalunya
són escassos i cal allargar al màxim la
vida dels ja cartografiats. Cal buscar-ne
de nous i es pot entrenar fent aquesta
recerca. Cal intentar fer aixecaments de
mapes d'orientació encara que al princi-
pi pugui semblar molt difícil. I sobretot
cal adonar-se que som un col·lectiu
d'esportistes privilegiats. Sort, perquè
pugui ser per molts anys. 
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Per descarregar els ortofotomapes,
entreu a www.icc.es i seleccioneu la
icona "Descàrrega de Mapes". La
resta del procediment és autoexpli-
catiu. Podreu baixar ortos i topogrà-
fics a distintes escales i resolucions. 

Encara que la descàrrega no resulta
tant senzilla com des de l'ICC (Institut
Cartogràfic Catalunya), altres webs
on es pot obtenir ortofotomapes són:

-  maps.google.es
- sigpac.mapa.es/fega/visor
- Amb el programa Google Earth
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Fragment de l'arxiu descarregat de l’ICC, entrant Tagamanent com a topònim i
demanant l'ortofotomapa a 1:5.000. S’obté un fitxer JPG de 2048x1403, en color
i de força qualitat.

La fletxa apunta al turó de Tagamanent.



Tots els orientadors
disfruten amb les
bones curses —
com la de Lliga es-

panyola a Pals de mitjans de setembre.
També és evident que molts, no tots,
voldríem saber-ne molt i poder guanyar
més sovint. D’aquests, els que són jo-
ves, tenen, com és obvi, aspiracions de
poder arribar a representar el seu país
en les màximes competicions. I la màxi-
ma competició són uns Mundials.
Aquest any els Campionats del Món ab-
soluts es van celebrar a Dinamarca,
país civilitzat on l’orientació és recone-
guda com es mereix. 

Els organitzadors, sabent com som els
orientadors, van pensar que a part de
fer els Mundials, podien donar una
oportunitat als que no poden arribar a
les seleccions nacionals. D’aquesta ma-
nera, al mateix temps que es feia el
WOC 06, es va celebrar el WOC Tour
06, una competició paral·lela als Mun-
dials. En aquest sentit la pensada és

doblement bona. Dónes una oportunitat
als aspirants i somiadors a poder córrer
en els mateixos terrenys que els mun-
dialistes, i a més aconsegueixes que els
campionats tinguin espectadors. I uns
quants catalans ens hi vam presentar
disposats a aprendre’n i passar-nos-ho
bé.

I el resultat va ser òptim. Si els del Mun-
dial corrien al matí, els del WOC Tour ho
feien a la tarda, i al revés (en aquest
cas, evidentment, els terrenys no eren
exactament els mateixos). I tot amb un
nivell envejable: pantalla gegant per se-
guir les fites intermèdies dins el bosc, 3
o 4 temps de pas per poder conèixer les
diferències entre els corredors, la televi-
sió, que cada dia feia un resum de les
proves, speaker incansable i amb pro-
fessionalitat, a part que els terrenys
eren força bons, tenint en compte que
els boscos danesos no són els millors
del continent.

En resum, que l’organització va superar
la prova amb nota excel·lent. I per als
aficionats que corrien el WOC Tour, era
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WOC i WOC Tour , 2 en 1

Marc Ràfols



un plaer veure els millors orientadors
del món seguint els esdeveniments ba-
rrejats entre la gent, sense pretensions
elitistes. Evidentment, el dia dels relleus
va ser el més emocionant, durant els
quals, com sempre, es viu tota l’emoció
d’aquest esport.

Pel que fa als resultats, no m'hi esten-
dré gaire, perquè els podeu trobar en
qualsevol web i segurament molts ja els
deveu saber. Potser val la pena desta-
car un parell de coses: el francès
Thierry Gueorgiou, tres vegades conse-
cutives campió del món, no va poder re-
validar el títol en cap de les distàncies
(ni tan sols als relleus França va estar a
l'alçada que s'esperava). La Si-
mone Luder es va imposar en
mitja i llarga, però a l'esprint es
va veure superada en 5 segons
per una júnior australiana,
Hanny Allston, que promet gue-
rra i que li posarà les coses
molt difícils ben aviat. L'Allston,
com que ve d'un país on l'orien-
tació tampoc deu ser gaire va-
lorada, estava allotjada amb els
espanyols. El dia que va guan-
yar l'esprint, a l'hora de sopar
va arribar com cada dia al men-
jador. Tothom va començar a
aplaudir i va haver de sortir, tota
avergonyida...

Dels catalans al Mundial ens
hem de sentir ben satisfets so-
bretot del nostre soci més inter-
nacional, en Roger. Va aconse-
guir passar a la final de la llarga
distància i acabar en el lloc 29.
L'Annabel Valledor també va
passar a les finals d'esprint i
mitja distància i l'Esther Gil es

va colar a totes les finals!. També cal
destacar  el bon paper de l’Anna Serra-
llonga, Ona Ràfols i Carla Guillèn.

Finalment, una anècdota que il·lustra el
caràcter de l’orientació. Entre els selec-
cionats canadencs hi havia quatre ger-
mans: els Smith. Aquests germans des-
tacaven entre els de la seva selecció
pels trets facials indis. Resulta, a més,
que els Smith són sis germans, dues
dels quals bessones, i d’aquests cinc
són metges o estudiants de medicina. I
una de les germanes està casada amb
el noruec Holger Hott Johansen, que va
guanyar el mundial en la cursa de mitja
distància. D’això se’n diu una família
orientadora!.
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Ara fa uns quants
anys, en Toni i en
Xavier, després de
provar les curses

per carretera (mitges i maratons) i d’in-
tentar enredar el seu germà Oriol, van
topar amb una cursa diferent, una cursa
per muntanya mitjana, boscos i camps,
rius i rieres, bardisses  i clarianes, una
espècie de joc de pistes amb dosis d’o-
rientació pura, en definitiva, una cursa
d’orientació a Sant Cugat. Això va ser
un inici que no va tenir aturador. En
aquella època els Carles, la Tere, en Fe-
rran, en Toni de Vic i en Ramon eren els
qui pràcticament organitzaven totes les
curses, i va ser aleshores que, en un
any, el món orientador va començar a
créixer. Les organitzacions es van diver-
sificar i així vam iniciar l’aventura del Ta-
gamanent. Era cap a l’any 1993.

El primer mapa estava fet a mà i pintat
amb llapis de colors i retoladors. Encara
em pregunto si els orientadors actuals
haurien sabut trobar la primera fita.
Aquesta primera cursa va tenir els co-
rresponents circuits a peu i un amb bici-
cleta molt dur, el qual va ser completat
únicament per en Carles Giralt. Cal tenir
en compte que en Carles Giralt ja havia
organitzat una cursa dalt del Pla de la
Calma.

Així van passar els anys, millorant el
mapa (cada cop més digital i un treball
de camp més acurat gràcies al temps
invertit pel Toni, en Carles Loré, la Car-
me Parareda, en Miquel Soro, en Ra-
mon i en Roger Casal, i jo mateix) i visi-

tant tot el Pla de la Calma des de Coll
Formic fins al Tagamanent. De catego-
ries les que vulgueu, eren curses a la
carta. Una de molt sol·licitada era la de
grups (anomenada també xino-xano),
que en els últims anys per qüestions de
reglaments de la federació va desapa-
rèixer.

La desena cursa del Tagamanent va ser
sonada, tres curses en un cap de set-
mana; dissabte el campionat de Cata-
lunya i una de nocturna, i diumenge una
cursa de mitja distància. Aquí va sorgir
la idea de fer un circuit permanent pel
Tagamanent. Amb l’empenta per part de
l’alcalde de Tagamanent, Jaume Font, i
amb l’ajuda del Pep de Vic, vaig presen-
tar un projecte de circuit permanent dalt
del Tagamanent i els seus voltants.

TAGAMANENT - PLA DE LA CALMA
UN PUNT DE CATALUNYA PER A L’ORIENTACIÓ

Oriol Serrallonga
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El projecte ja estava als despatxos, ca-
lia passar els tràmits de permisos, obte-
nir subvencions i sobretot el vistiplau de
la direcció del Parc Natural del Mont-
seny.

Al cap d’un any (desembre de 2004), va
arribar una subvenció i calia
justificar-la tot fent factures
sense cobrar-les ni fer feina!
Però l’alcalde va insistir en el
tema i amb l’ajuda d’en Jau-
me Oliver (persona que tre-
balla dins l’ajuntament) tot va
anar prenent forma. El Parc
donava el vistiplau, i final-
ment calia decidir on posà-
vem les fites. Per pressupost
seria un circuit amb 10 con-
trols. Les fites són uns tau-
lons de fusta integrats en el
medi natural amb una pinça i
les plaques que senyalitzen
el número de fita i el típic

triangle blanc i taronja d’orientació. 

Ara sí !! Els peons de l’ajuntament van
clavar les fites als llocs predeterminats, i
des de la secció de patrimoni s’han con-
feccionat uns escrits de cada un dels
llocs on s’ha instal·lat una fita.

Així, el circuit permanent compleix dues
funcions: circuit orientador i circuit o
passejada divulgativa del patrimoni del
Tagamanent.

Finalment, la seva presentació en so-
cietat el dia 8 de setembre (dia en què
comença la festa major del poble), i grà-
cies a l’horari, inaugurem el circuit amb
una cursa nocturna. On esperem una
bona acollida per part dels orientadors i
per part de persones que vulguin conèi-
xer la zona d’un forma diferent.

Cal dir que el mapa, que inclou simbolo-
gia, targeta, dades i ressenyes patrimo-
nials, es pot adquirir als punts d’infor-
mació del Parc Natural del Montseny, a
la Masia del Bellver i a l’Ajuntament de
Tagamanent.

Presentació del circuit a les autoritats de Tagamanent
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8 de setembre de
2006, 22:30 h, pàr-
king de Can Bellver
(Tagamanent). Sor-
tida en massa de la

cursa nocturna del Tagamanent que ha
organitzat la Família Serrallonga per in-
augurar el circuit fix d’orientació del Ta-
gamanent.

22:30 h, es dóna la sortida, i tots aga-
fem el mapa que hi ha a terra, girem el
mapa i mirem la primera fita: Casa forti-
ficada del segle XIII. Sentim uns gossos
en direcció sud-oest, així que tots pre-
nem aquest camí. Efectivament, al cap
de poc arribem a la masia de Can Bell-
ver, on després d’esquivar tres gossos,
veiem una fita.

Segona fita, el mapa indica Cova de la
Mare de Déu. Moments d’incertesa en-
tre els orientadors, no tenim cap refe-
rència, però sempre hi ha algun espavi-
lat a qui cal seguir, algú ha pensat que si
és la Mare de Déu ha de ser aprop de
Déu, o dalt d’una muntanya, així que
tots correm cap al Turó del Tagamanent
que veiem retallat en mig de la fosca nit.

Corrent cap a aquesta segona fita
observo la part del darrera del
mapa,  on hi ha tot una sèrie d’indi-
cacions numèriques, sobre uns co-
lors de difícil interpretació que no els
entenc, una taula amb el títol de lle-
genda amb una misteriosa simbolo-
gia. Sembla realment el mapa d’un
tresor.

Un cop localitzada la segona fita
dins de la cova, la tercera sembla

més fàcil: Turó del Tagamanent. Seguim
en direcció a Déu i arribem a Santa Ma-
ria de Tagamanent, on podem gaudir
d’una de les vistes més fascinants del
Montseny. Bé, és de nit i ara no veiem
res, així que cap a la quarta fita: Sant
Martí de Tagamanent. La nostra expe-
riència en Mares de Déu i Sants ens fa
intuir que per anar a aquesta fita hau-
rem de perdre desnivell en direcció
oest.

Seguim sense entendre les indicacions
maquiavèl·liques de la part de darrrera
del mapa: estany, cova, mur, roca, zona
rocosa, cursa difícil, corriol, camí, em
sorprèn sobretot la indicació de “terreny
semi obert “, deu indicar els efectes so-
bre el terreny del terratrèmol que va
sacsejar el Turó del Tagamanent l’any
1448, que va fer desaparèixer la fita nú-
mero 3.

Les fites 5 (feixes del Bellver) i 6 (antic
camí de Bellver a l’Agustí) no ofereixen
gaires problemes als ja experimentats
orientadors nocturns.

La fita 7 em fa una mica de respecte, ja
que forma part de l’inventari del patri-
moni cultural de Tagamanent, i està al

TAGAMANENT
Una nocturna una mica especial

Jordi V irgili
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costat de l’Alzina de l’Agustí. Amb
aquestes indicacions i una mica d’i-
maginació aconseguim localitzar la
fita. Sort que no hem fet cas de les
indicacions d’arbre aïllat, ja que tot
està ple d’arbres aïllats.

Fita 8, El Passerell, localitzada sen-
se problemes.

La fita 9 ens parla d’una creu de fe-
rro que es va col·locar en memòria
d’un noi de Can Bellit que va ser
atacat pels llops quan tornava de
festejar una noia de Ca L’Agustí.
Brúixola en mà, tots els orientadors
sortim corrents per no córrer el ma-
teix destí que el pobre noi, així que
sense donar-nos-en, arribem a la
fita 10: Ametller sobre el camí de la
Calma. Ja més tranquils, ns plan-
tem tots a l’arribada de la cursa.

Hem començat la cursa 7 orienta-
dors, i malgrat els gossos, les co-
ves, els sants i els llops hem acon-
seguit arribar els 7 sans i estalvis.

A l’arribada l’organització ens co-
menta que si volem repetir aquesta
experiència mística, podem com-
prar els mapes a la Masia del Bell-
ver o a l’Ajuntament de Tagama-
nent, amb un cost de 2 euros per
mapa. Ens recomanen també utilit-
zar la part del mapa pintada de co-
lors i amb indicacions com cova,
mur, camí i corriol, simbologia amb
la que els orientadors experts estan
més acostumats.

Finalment donar les gràcies a l’A-
juntament del Tagamanent, a la Di-
putació de Barcelona i a la família
Serrallonga per fer-nos gaudir d’a-
quest circuit fix d’orientació.
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És notícia. Si última-
ment l'Ona Ràfols ha
estat notícia pels seus

resultats internacionals, també ho és
l'extraordinari estiu-O que ha pogut
gaudir el jovent del nostre Club. I el dels
altres. 

Campionat s Europeus Juvenils. Cap
a Eslovènia feren cap els cosins Anna,
Aleix i Marçal Serrallonga i la Carla Gui-
llén, del Grions, junt amb l'Ona Ràfols.
L'Ona va aconseguir una extraordinària
vuitena posició a la Llarga Distància,
D18, nivell que mai no havia assolit cap
seleccionada estatal de cap categoria.
Enhorabona! Però, atenció, dos nois de
la resta de la selecció, Antonio Martí-
nez, H16, i Francisco Navarro, H18, van
aconseguir pujar al podi. Malgrat el bon
nivell dels nostres sub18, aquest és un
fet que ha de ser motiu de reflexió. 

Biel Ràfols. El Biel va participar als
Campionats Júniors del Món, a Druski-
ninkay, Lituania. Malgrat l'edat, la seva
germana, Ona, també hi hauria pogut
anar, si no hagués estat als Campionats
Juvenils. Per tenir una idea del nivell
dels Campionats Júnior cal dir que la
guanyadora de la Llarga Distància,
l'australiana Hanny Alston, poc després
va guanyar l'Esprint del Campionat del
Món absolut. I una altra cosa ben curio-
sa, a la Mitja Distància hi va haver dos
campions, un txec i un danès, execuo.
El Biel es va classificar per allà entre
mig i seguidament se'n va anar als 5
Dies d'Itàlia, a Subiaco, prop de Roma.

5 Dies d'Itàlia. Terrenys càrstics de fa-
gedes i grans pendents, estil Urbasa.

Allà s'hi va celebrar la final de la Copa
del Món del 2005 i allà el Biel, que ja no
era l'únic del COC, va assolir un notable
segon lloc a H20, entre un italià i un
francès, tots tres venint dels Campio-
nats del Món Júnior. I per al Biel pràcti-
cament es va acabar l'estiu orientador
perquè de seguida va començar a tre-
ballar de pastisser a Barcelona, fins el
començament del seu segon curs a l'I-
NEFC. S'ha de dir: havent-se de llevar
cada dia a dos quarts de sis del matí!
És dura la vida! 

Silva O-Camp. Animats per en Marek
Petrivalski, l'Aleix i en Marc Serrallonga,
en Pol Ràfols i en Roger Soler van tenir
l'oportunitat de participar als 10 dies
d'entrenament Silva O-Camp i als 5
Dies de Silèssia, a Txèquia. Els 5 Dies
del 2004, el Biel havia tingut l'oportuni-
tat d'aconseguir una samarreta de "Vite-
se etap" en guanyar una etapa en la que
també participava el campió d'Europa
cadet d'aquell any. Si bé enguany el
quartet de jovent coqui no va estar tant
afortunat, diuen que d'experiència en
van poder acumular a munts. Ja convé.

O-Ringen. Hälsingland, Suècia. Lide-
rades pel seu entrenador, Lluís Ferrer,
l'Ona, la Carla i l'Anna, després dels
Campionats Juvenils van continuar cap
a Suècia per participar als 5 Dies O-Rin-
ger, la competició més emblemàtica i
multitudinària del món. Quasi res! N'és
conscient el nostre jovent de les oportu-
nitats que dóna l'orientació i del bé que
viu? Perquè, per si tot això no fos prou,
no va acabar pas allà a Suècia l'expe-
riència estiuenca juvenil. Vegem-ho: 

WOC. Amb el pas a la maternitat de
l'Anna Amigó, als Campionats del Món

L’ESTIU EUROPEU DEL JOVENT
DEL COC

Carles LLadó
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el COC ja sols hi té en Roger Casal i,
malgrat el seu nivell i els millors resul-
tats de tots els temps dels corredors es-
tatals, aniria bé que hi tingués més com-
panyia del COC. El temps dirà. 

Pel què fa als resultats 2006, a Dina-
marca, els millors llocs van ser el 29
d'en Roger -això el fa mantenir entre el
tan disputat top100 del món- i el 38 de la
colivenca Ester Gil a la Llarga Distància,
i el 21 de l'Ester i el 37 de l'Annabel F.
Valledor, del BO, a l'Esprint. Sempre en
competició entre 114 homes i 96 noies.
En relleus masculins, guanyats per
Rússia, amb en Lluís Ferrer i en Roger
com a dos primers rellevistes de la se-
lecció estatal, es va assolir el 22è lloc
entre 38 equips, i hauria anat prou bé si
el tercer hagués aguantat el ritme dels
dos primers. El mateix es pot dir dels re-
lleus femenins, guanyats per Finlàndia,
ja que entre l'Ester i l'Annabel van lliurar
el testimoni en tretzè lloc, per acabar en
el vint i dos. L'Ester, a més dels relleus,
va ser l'única que va córrer les tres com-
peticions. I es va classificar a totes tres. 

En contra de l'elogi dedicat als juvenils
espanyols i donats els resultats dels se-
leccionats catalans sènior en aquests
Campionats del Món, cal considerar
que la selecció catalana de fet segura-
ment hauria quedat millor classificada
que l'espanyola. Selecció catalana de
fet, considerant la incorporació de l'Es-
ter a la nostra selecció, és clar. Per altra
banda, el drama dels catalans en
aquests Campionats del Món, encara
que també és motiu de consolació, va
ser que en Roger a la classificatòria de
la Mitjana i l'Annabel i en Lluís a les res-
pectives classificatòries de la Llarga es
van quedar a ben escassos segons de
passar a la final. Llàstima! 

WOC Tour . Competicions paral·leles
als Campionats del Món. Aquelles Tres
d'abans també hi eren i ho van fer molt
bé. Especialment l'Ona, que va guanyar
totes les participants de D18. El Biel i la
seva àvia Pilar estaven mirant els Cam-
pionats del Món per Internet i, de cop i
volta, "mira el Pol!" van exclamar. El
Pol, amb tota la seva alçada, també era
allà i sortia entre els espectadors. 

Veniu! En acabar els WOC, "veniu, ve-
niu" va dir en Rasky a l'Ona, la Carla i
l'Anna. I les Tres ja tenen a la samarreta
l'autògraf de la multiplíssima campiona
del món, la suïssa Simone Niggli-Luder.
I abans d'anar cap a les competicions
de Lliga de Cifuentes, Guadalajara, al-
gunes encara van anar a voltar per illes
de l'oest de França fins a acabar d'es-
prémer l'estiu. 

Però per a l'Ona encara faltava la Copa
Llatina, a primers de setembre, a Bèlgi-
ca. Copa guanyada per la selecció esta-
tal, gràcies especialment a les magnífi-
ques actuacions del Roger i l'Ester.



Les primeres notícies que tenim del Bada-
lona Orientació daten de l’octubre de 1993.

En Xus Loro va ser qui, després de llegir un article sobre orien-
tació al Sipaj, va provar i guanyar una cursa d’iniciació a Coll-
serola (1992), organitzada pel COC. Allò li va agradar i va
transmetre i encomanar el seu entusiasme per crear un club a

la resta d’amics que el van acompanyar a una prova de Copa Catalana a Mende
(Centre de França). En Lluís Ferrer, Titin, Jordi Villar, Esther Sansa, Xavi Haro, Nú-
ria i Albert Viñals, junt amb en Xus, van ser llavors els fundadors del club. En poc
temps es van convertir en practicants d’alt nivell, i van revitalitzar l’orientació cata-
lana amb la primera rivalitat esportiva entre clubs (fins aquell moment a Catalunya
només existia el COC).

Sempre amb ganes de passar-ho bé fent orientació, tant en Xus com l’actual presi-
dent Lluís Ferrer, han sabut portar-lo i mantenir-lo al capdavant de l’orientació cata-
lana. Tant a nivell individual o com a col·lectiu, als membres del BO els agraden els
reptes. És així com amb pocs recursos humans i econòmics hem organitzat alguns
dels esdeveniments més destacables dins l’orientació catalana:

1998. Rasos de Peguera 
Prova de Lliga Espanyola. 1a competició
d’abast estatal organitzada per un club a
Catalunya

1999. La Roca del V allés
Copa del Món de Ciclo-Orientació. 1a i úni-
ca competició d’abast mundial organitzada
per un club a Catalunya.

2001. Rasos de Peguera 
Campionats de Catalunya

2002. Refugi de Rebost
Raid de Rebost. 1er Raid-O de Catalunya.

2003. Refugi de Rebost
Raid de Rebost. Lliga Espanyola i Campio-
nat de Catalunya.

2005. Lles de Cerdanya 
Lliga Espanyola i Campionats de Catalun-
ya.

Alhora, s’han anat organitzant altres proves
de Copa Catalana, populars, cursos d’ini-
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EL BO

Teresa Sabaté

Xus Loro, l’alma mater del BO
(foto: Àngel Pi)



ciació, entrenaments i estades de formació per als seus membres. De mica en
mica, el club es va fent gran i ara compta amb 130 socis d’arreu de Catalunya (i
l’estranger…). I sembla que el tema planter també es va animant.., amb poc temps
a les categories més petites hi haurà més BOns. 

Aquests darrers anys, els seus membres han estat molt implicats activament en les
diferents tasques de la federació. Començant per en Carlos Casado, que n’ha es-
tat el seu president i ha fet molt bona tasca per tot el col·lectiu orientador.

I què més puc explicar-vos?, doncs, que som uns quants BOns que anem voltant
per tot arreu de la península i estranger orientant-nos. I que si alguna cosa ens ca-
racteritza és la BOna sintonia, que ens ho passem molt bé fent orientació i que te-
nim uns quants corredors molt BOns (tots els coneixem).

17

Aquí tenim un
exemple del bon
rotllo que gasten

els BOns
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SEGUIMENT DE
GRANS LÌNIES I
REFERÈNCIES

Descripció: Les
grans línies són fàcilment localitzables
al mapa, perquè són estructures molt vi-
sibles i identificables. Això permet una
primera i important progressió a l’orien-
tador que comença i té poca experièn-
cia. Per a l’expert, permeten un despla-
çament rapidíssim i tenen un paper fo-
namental en l’elecció de ruta i per guan-
yar temps respecte a rutes més agres-
tes o complicades.

Orient ació per grans línies o bara -
nes: Consisteix a guiar-se per elements
del terreny que tenen estructura lineal.
Són molt diversos: pistes, carreteres,
rius o rierols, murs, tanques, tallafocs...

Orient ació per grans element s: Grans
elements poden ser construccions i edi-
ficis, turons aïllats prominents, llacs,
grans esplanades... elements fàcilment
identificables per la dimensió que tenen.

Exercicis: Aquests exercicis estan indi-
cats per poder-los fer en parcs o zones
adjacents al barri o poble. Necessiten
un mapa, un cert material (no gaire
complicat) i un temps per realitzar-los.
Es poden també fer a casa, però perden
l’efectivitat de practicar les tècniques,
que és el que fa aprendre-les i aplicar-
les més endavant de forma correcta.

Un exercici senzill molt indicat per als
més petits:

LES CARES

ESPAI: pati del col·legi, parc... 
OBJECTIUS:

1. Guiar els nens que s’inicien en un
circuit d’orientació.

2. Evitar que els nens realitzin rutes
equivocades.
TEMPS: 30 minuts.
MATERIAL: mapes amb circuit d’orien-
tació, cartrons grans amb cares som-
rients i cares tristes, retoladors.
DESENVOLUPAMENT: es munta un
circuit d’orientació senzill sobre ele-
ments lineals amb fites sobre elements
lineals o propers a aquests. A cada cruï-
lla, on hi hagi diferents possibilitats d’e-
lecció de camí, es posa al terra una cara
trista per a les eleccions errònies i una
d’alegre per a les correctes.

Aquests altres són per a gent gran o jo-
ves:

DESPLAÇAMENTS EN LÍNIES

ESPAI: lloc obert amb límits (parc o si-
milar).
OBJECTIUS:
1. Llegir el mapa.
2. Orientar-se mitjançant grans refe-

rències.
3. Desplaçar-se utilitzant “baranes” (lí-

nies clares com tanques, camins, línies
elèctriques..).
4. Desplaçar-se en gronxador (utilitza-

ció de baranes per saltar d’un control a
un altre).
5. Identificar símbols, elements, mapa,

elements lineals reals.
TEMPS: 1 hora.
MATERIAL: mapa, llapis, paper, retola-

L’ORIENTACIO PAS A PAS
Esglaó 2

Ferran Santoyo
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dor vermell.
DESENVOLUPAMENT: en un parc s’e-
fectua un recorregut caminant i sense
cronòmetre utilitzant únicament objec-
tes lineals. El desplaçament s’ha de fer
sobre aquests objectes. Alhora, s’ha
d’explicar com, moltes vegades, el des-
plaçament utilitzant aquests elements
simplifica molt l’itinerari que s’ha de fer
entre un control i el següent. El recorre-
gut s’indica sobre el mapa amb un color
vermell.

SCORE NO COMPETITIU EN LÍNIES

ESPAI: parc, terreny obert amb mapa.
TEMPS: 30 minuts.
MATERIAL: fites 15x15 o senyal equi-
valent, targeta de control, mapa amb
cercles elements, bolígraf.
OBJECTIUS:
1. Efectuar itineraris de recerca de fites

utilitzant línies.

2. Triar adequadament la fita segons el
grau de dificultat.
3. Utilitzar la memòria en els desplaça-

ments de recorreguts parcials.
4. Reconstruir l’itinerari total efectuat.

DESENVOLUPAMENT: es tracta de re-
alitzar un exercici d’score en el qual els
controls s’hagin d’abordar triant itinera-
ris mitjançant línies i baranes. Una ve-
gada efectuat el circuit és convenient di-
buixar sobre el mapa el trajecte total
que s’ha seguit. L’exercici score no és
competitiu, i s’ha de fer insistència a se-
guir línies en la lectura de mapa i a triar
els controls segons la seva dificultat.

Aquest altre és per a orientadors ja ini-
ciats que no vulguin perdre temps.

ELS ENCREUAMENTS

ESPAI: terreny obert amb encreua-
ments de camins múltiples.

La cantera és una gran referència fàcilment localitzable tant al mapa com al
terreny. Campus Internacional a Voxna (Suècia) 2006.
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TEMPS: 30 minuts
MATERIAL: mapa, fites i pinces, targe-
tes de control.
OBJECTIUS: 
1. Prendre la línia correcta en una bi-

furcació o encreuament.
2. Automatitzar aquesta elecció en

competició.
3. Prestar atenció als encreuaments

per no seguir el camí equivocat.
DESENVOLUPAMENT: es tracta d’e-
fectuar a gran velocitat un recorregut
senzill tècnicament, però on s’hagi de
decidir quasi automàticament el camí
que s’ha de seguir cap al control se-
güent entre els diferents camins exis-
tents a l’encreuament.
COMENTARI: en ocasions es perd un
temps preciós agafant el camí equivo-
cat en una situació clara d’elecció.

L’ultim és una variació sobre el concep-
te de línia, aplicada a la nostra ruta. Es
tracta de seguir una línia pròpia per
qualsevol part del terreny. Evidentment,
és una activitat avançada per a orienta-
dors ja experts.

CIRCUIT SOBRE LA LÍNIA

ESPAI: terreny obert boscós i, si pot ser,
variat.
TEMPS: 1 hora.
MATERIAL: mapa amb línia vermella,
cintes o fites, retoladors.
OBJECTIUS: 
1. Executar sempre un itinerari pel lloc

pensat (en aquest cas imposat al mapa
amb una línia vermella).

2. Saber situar el lloc on s’han trobat
els controls. 
3. Saber en tot moment a quin lloc del

terreny i el mapa s’està (reposiciona-
ment ). 
DESENVOLUPAMENT: en un mapa en

blanc, es marca una línia vermella que
han de seguir els participants per arribar
als controls, on es picarà la targeta. A
més, hi haurà en diferents punts aleato-
ris cintes vermelles que s’hauran de si-
tuar de memòria al mapa una vegada
arribats a la zona de sortida, per verificar
que s’ha passat per la línia vermella fixa-
da. Es posa un temps límit per acabar-
ho. Es procura fer passar els participants
per les parts més tècniques del terreny.

Tècniques accesòries:

Memoritzar itinerari i elements del
mapa: es tracta de dedicar uns segons
per memoritzar les línies i elements que
s’utilitzaran a la ruta. Exemple: “Pista a
la dreta, casa gran, corriol, primera cor-
ba, pedra-Fita !”

Cursa en paral·lel cap a l’element: se-
guint una línia, es pot avançar a una
certa distància i en paral.lel dins el bosc
per arribar a un element fora de la línia.
Avantatge respecte de seguir sobre la
línia: en aquesta no saps si hi has arri-
bat o t’has passat: 50 m en paral·lel dins
el bosc s’arriba segur a una direcció!

Desviació voluntària: situem una línea
sobre un control que hem d’atacar en
perpendicular. Es fa una petita desvia-
ció cap a la dreta o esquerra per arribar-
hi des d’una direcció segura... es per-
den uns segons que paga la pena. És
millor que arribar a la línia i no trobar el
control i no saber si ets a la dreta o l’es-
querra!

Entrada al control en una direcció fàcil:
es tracta de fer un petit tomb mitjançant
un element lineal per arribar a un altre
de puntual on hi ha situat el control.
Està indicat si, anant directe, trobes una
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zona complexa o un terreny de despla-
çament complicat.

Nivell tècnic indicat per:

Curses Esprint o en terreny urbà: és
l’esglaó per excel.lencia en aquest tipus
de competicions. Als Esprints, la xarxa
de carrers o les linies que marquen ca-
mins en zones boscoses son les vies
més buscades pels experts per progres-
sar amb gran velocitat. També cal fixar-
se bé en les linies i elements perquè, si
bé et poden portar ràpid, poden fer jus-
tament el contrari...tanques o murs im-
passables, o zones privades!

Iniciació: en ser les tècniques més fàcils
d’aplicar per aquells que comencen, i
que permeten un primer desplaçament i
consolidar sobre aquestes tècnique al-

tres més complexes.

Curses Distancia Llarga: els orientadors
experts les acostumen a seguir en rutes
on es guanya temps respecte altres
més tècniques o desnivellades.

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

Els suecs tenen una tradició centenà-
ria en els circuits adients per a les di-
ferents edats. Circuit on s'usen les lí-
nies i les grans referències per a 10
anys, O Ringel 2006.



1. Vaig conèixer aquest esport, ara fa 4 anys, en una setmana esportiva que es va
fer a Igualada i en la qual es practicava l’orientació. En aca-
bar, ens van informar que qui estigués interessat a fer alguna
altra cursa, podria anar a participar als jocs escolars de l’A-
noia. Jo vaig provar d’anar-hi. Allà, em van ensenyar un mica
de què anava; i d’allà, a la final escolar, a Prats de Lluçanès,
i partir d’aquell dia ja vaig enganxar-m’hi.

2. Em vaig fer del Club d’Orientació Catalunya perquè des-
prés d’haver participat als jocs escolars només va arribar a
les mans del meu pare un fulletó d’aquest club. Vam trucar-hi
per informar-nos-en i, tot i que ens van explicar l’existència
dels diferents clubs a Catalunya, vam optar pel COC.

3. D’anècdotes, podríem dir que a mi me’n passa una per cursa; però una de les
més “gracioses”, que diguéssim, és que vaig perdre el mapa a la Martín Kronlund,
en plena cursa. De cop i volta, vaig intentar mirar el mapa i vaig veure que no el te-
nia;  molt nerviós, vaig buscar-lo. Afortunadament, el cap d’una estona, una noia
que l’havia trobat, me’l va tornar. 

Una altra, és aquella en què, en una de les meves primeres curses vaig sortir del
mapa i, tot perdut, vaig continuar per un camí sense saber cap a on anava. Vaig
trobar un pastor i li vaig preguntar on era la casa (la qual li vaig descriure, i que jo
sabia que allí hi havia la sortida). Ell, molt amablement, m’hi va acompanyar. Si no,
potser encara em buscarien!
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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. 

Roger Solé

1. Malament... Quan vaig començar la meva nova vida a Barcelona, em va costar
fer  amics: els catalans són prudents.  Al cap d’un temps, vaig començar a seguir
una colla d’amics d’un company de feina. Només sortien entre nois, però em van
acceptar. Tot i que eren tots enginyers i alguns tenien “nòvia”, els caps de setmana
es dedicaven a sortir a la nit per a emborratxar-se i “ballar”. I m’hi vaig apuntar!!!
Fins que un d’ells que encara anava a la UPC va començar a apuntar-nos a activi-
tats per a després de les nits boges: parapent, kayac, etc. 
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Bé, un dia ens va portar a una cursa d’orientació (¿?). La
vam fer tots junts amb un sol mapa. Jo ni me’l vaig mirar. I és
que després d’aquella nit sense dormir, ja era prou difícil se-
guir el camí!  De fet, ni me’n recordo d’on era la cursa. La
temporada següent, vaig apuntar-m’hi a 2 o 3 “No Iniciats”,
amb un dels companys. 

Finalment, aquells nois es van desorientar per sempre: tots
es van casar i van tenir fills. I jo ara segueixo emborratxant-
me amb tants boscos que vaig “bevent”.

2. Un dia de cursa, van venir corrent la Mercè, em sembla
que l’Anna i potser una altra coqueta. Llavors, em van explicar que hi havia una
nova normativa: per poder córrer t’havies d’apuntar a un club. “Va, apunta’t al
COC”, va dir la Mercè amb el seu somriure tan “coqui” que ningú s’hi pot resistir...

3. Quan l’Anna va veure que s’havia inscrit una francesa a la cursa, li van tremolar
les cames... Però després de la meva cursa-aventura en solitàri, va pensar ella:
“Quina patata!” Això m’ho va confessar molt més tard: la confiança...

Veronique Hillion

Els nostres protagonistes a la cursa de Pals (Setembre 2006)
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VETERANS A EU-
ROPA

Sortint de la Seu
d'Urgell i el seu tor-
turat però interes-

sant Infern, el terreny de Bellestar i ara
també el del Xino-Xano, va caldre córrer
per arribar a temps als Masters d'Àus-
tria. 

WMG 2006. Set van ser els del COC
que ens vam desplaçar al Wiener Neus-
tadt per competir entre els més de qua-
tre mil orientadors participants als World
Master Games, els Campionats del Món
de Veterans. Uns per primera vegada i
altres amb força experiència en aquests
tipus de competicions es van trobar,
com sempre, amb molt nivell veterà.
Però, enguany, no pas amb massa sort.
Malgrat que la norma general gairebé
sempre havia estat passar a les finals A
dos de dos, enguany sols van ser dos
de set. L'avantatge d'anys de pràctica
que ens porten als europeus pesen i
com a mostra cal dir que sols una quar-
ta part dels guanyadors de les onze ca-
tegories femenines i tretze masculines
no van ser escandinaus. Com a record
dels Campionats, incloses les catego-
ries infantils de competició paral·lela,
una ampolleta d'aiguardent del país. Sí,
infantils inclosos.

Davos i Grindelwald. Després dels
Masters, un open a Davos -amb una
inscripció força cara, una organització
més aviat informal i uns traçats de baixa
qualitat- i seguidament cap a Grindel-
wald. Allò ja va ser una altra cosa. Sota
l'imponent mola de l'Eiger, tot baixada. I,

rodolant per aquells prats avall, mosse-
gada de serp o de rèptil inclosa, malgrat
l'escepticisme i la broma dels no mos-
segats. I per acabar, dutxes mixtes en-
tre els vestidors femenins i masculins.
Estil suís, sembla ser.

La SOW 2006. Però, per al que subs-
criu, el més singular de l'estiu veterà va
ser la Setmana-O Suïssa, a Zermatt.
Terrenys entre 2 i 3.000 metres sobre el
nivell del mar, mapes d'un groc insul-
tant, sòl de pedregams, tarteres i ro-
ques de tota mida sense ni un arbre i
amb força dificultat en l'estimació de
distàncies per manca de referències
mesurables. I pendents de pujada d'in-
fart. Oxigen!, oxigen! I, per acabar-ho
d'adobar, advertència que degut al sub-
sòl fèrric es podien produir desviacions
de l'agulla magnètica. Però, malgrat tot
això, allà dalt tot era grandiós, extraordi-
nari, fantàstic!

Envoltats de quatre mils, amb glaceres
a tocar de les mans i el Cervín, la mun-
tanya més bella del món després de l'A-
ma Deblam, diuen, amb la seva impo-
nent presència a gairebé totes les com-
peticions de la setmana. A Zermatt està
restringit l'accés rodat però, amb bufet
lliure de transport, inclòs en la inscrip-
ció, tant per a trens i cremalleres com
per a telecabines, els desplaçaments
muntanyes amunt i avall no varen parar.
Però el cansament de tantes competi-
cions s'anava acumulant. 

A collibè. Allà a aquelles alçades l'o-
rientadora veterana no troba el lloc ade-
quat per creuar un dels múltiples i des-
fermats rierols. Un xicot en competició li

NOTES CLl
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ofereix ajut i ella li diu que li doni la mà.
Però ell es carrega la D70 a collibè i ja
són tots dos a l'altre costat. I a córrer al-
tra cop. 

Mentida podrida. I em van dir que m'-
havia saltat un control. Mentida podrida! 
-Però, recordes exactament si vas sen-
tir el bip i vas veure el llumet vermell de
l'estació de control?- Ah! No ho sé! Ara
no ho recordo. Cal estar al cas!

Un altre. I l'últim dia de la Setmana
Suïssa, en entrar a meta amb sensació
de guanyador em tornen a dir que m'he
saltat un altre control. En un trencall de
camins! I era veritat. No et fot! Cal estar
al cas!

Result ats. Un segon lloc d'etapa
de cada un dels dos catalans,
entre 13 i 20 participants en les
respectives categories, van ser
els millors resultats d'aquella
Setmana Suïssa de tanta alçada.
Podia anar millor.

A Zermatt, mant a. El turisme
acabava de rematar la resistèn-
cia dels dos orientadors veterans
però, afortunadament, dins l'au-
tocaravana havien de dormir
amb manta quan, a finals de ju-
liol, els barcelonins es fregien de
calor. 

Victorinox. I, com a premi i re-
cord de la Setmana Suïssa, un
ganivet multiús Victorinox. El re-
cord més satisfactori que mai
m'havien donat al final d'una
competició. Per celebrar-ho ens
vam beure l'aiguardent del re-
cord dels Masters.

Precaució. El nostre esport té un certs
riscos que cal afrontar amb prudència i,
malgrat tot, ens en sortim prou bé, afor-
tunadament. Però la muntanya presen-
ta altres riscos que no s'han d'afrontar.
En acabar una competició de la SOW,
una orientadora va intentar banyar-se
en un rierol d'aigües braves i impetuo-
ses. I s'hi va matar. La muntanya pre-
senta riscos i tota  precaució és neces-
sària.

Foll. Saltant de peus cap a una i altra
roca, avançant ràpid cap a aquell con-
trol, corre l'orientador tot sol. És foll. 

Run, run, run, reining or sun. Run, run,
run, orienteerig's fun! Vinga! 



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

D12
1 Silvia Martin Adyron
11 Cristina Vidal COC 

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

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

D-35
1 Anna Amigó COC
8 Mercè Miguel Díaz COC 
31 Imma Serrallonga COC
34 Veronique Hillion COC

D-40
1 Antonia Sanchez Colivenc
9 Montse Cervera COC 
17 Assumpció Termens COC
19 Silvia Buxeda COC

D-45
1 M.Elena Saavedra Adol
4 Geni Canal Pey COC 
8 Reis Triquell Salomé COC 
15 Neus Perramon COC
20 Laura Perramon COC

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

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

H-E
1 Javier Gomez Imperdible
16 Lluís Ollora COC
37   Roger Casal COC

H-12
1 Carlos Saez Caravaca-O
9 Joel Serrallonga COC 
24   Lluís Vidal COC
27 Rubén Mendez COC

H-14
1 Manuel Jurado Sant Joan Al.
9 Gerard Serrallonga COC 
55 Martí Serrallonga COC

H-16
1 Marc Serrallonga COC
5 Pol Ràfols COC
13 Aleix Serrallonga COC

H-18
1 Nabil Abderramán Coma
23 Roger Solé COC 

H-20A
1 Nestor Rico CE Colivenc
2 Biel Ràfols Perramón COC 
16 Marçal Serrallonga COC
32 Joan Mach COC

H-21
1 Urtzi Iglesias Cobi
22 Jordi Masana COC 
57 Jordi López Cervera COC

H-35
1 Angel Rojas Aviles Ultrafondo
39 Iñigo Imaz Larrea COC
73 Ignasi Esquerra COC 
98 Thierry Davin COC

H-40
1 Luís Martin Adyron
10 Toni Serrallonga COC
20 Xavier Serrallonga COC
35 Marc Ràfols COC
42 Carles Loré COC
55 Jordi Virgili COC
56 Josep Vidal COC

H-55
1 Jesus de Miguel Navaleno
5 Adrià Triquell Salomé COC 
11 Carles Lladó Badia COC 
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Cocaires a la Lliga Esp anyola 
(Rànquing fins a Sevilla )



OCTUBRE
1 O-peu Circuit Oros Popular Premià de Dalt 
3-8 O-peu internacional Final Copa del Món FRANÇA
7-8 Raid-OLliga Espanyola Maraton-O Andalucia FADO  
7-8 Raid Circ. Boomerang Orientaventura Boadilla del Monte  
7 O-peu Popular XVIII del GARRAF Sitges-Vilanova  COC  
8 O-peu Copa catalana Fira Llibre de Muntanya Collsacabra Tavertet  
14-15 O-peu Lliga Espanyola Trofeu AgaCo Santiago AGACO  
15 O-peu Copa Girona 6ª Copa Girona Banyoles  ALIGOTS
21-22 Raid-OLliga Espanyola Maraton-O Navarra C.D. Navarra  
22 O-peu Copa catalana 13ª Copa catalana Tarragona 
28-29 O-peu Lliga Espanyola Trofeo Ciudad Granada Granada Veleta  
29 O-peu Circuit Oros Natura Iluro 

NOVEMBRE
4 O-peu Popular-Lliga Nocturna Lliga Nocturna Vic U.E.Vic  
5 O-peu Copa catalana VII Trofeu Carles Lladó Saldes (Berguedà)  
12 O-BTT Lliga Aragó O-BTT Camp. Arago O-BTT Huesca Peña Guara  
12 O-BTT Campionat Cat. O-BM Campionat de Catalunya Sta.Eugènia de Berga 
12 O-peu Internacional XXVII Meeting Venezia  
18 O-peu Copa Girona Camp.Catalunya Nocturn Girona ALIGOTS 
19 O-peu Circuit Oros Popular.Natura Iluro Parc del Nord 
26 O-peu Copa Girona 8ª Copa Girona-O Arbucies Grions 
29 O-peu França Regional 5eme Régionale Nîmes 

DESEMBRE
1-3 O-peu Lliga Espanyola Camp. Iberico Portugal FPO  
3 O-peu Circuit Oros Natura Iluro Mataró Oros  
9-10 O-peu Copa catalana-Trofeu internacional Ciutat BCN Barcelona COC 
17 O-peu Campionats de Catalunya Relleus Osona 
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CALENDARI – Temporada 2006



Pals, lliga esp anyola. COCpodis a dojo !!


