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Pla Renova la t argeta electrònica. El nou model SI6, a un preu assequible

Talment com al mercat automobilístic, la FCOC ha posat en marxa un Pla Reno-
va (la teva pinça). L’aparició de la SI6, el nou model de targeta electrònica (el
que anomenem pinça o puça) ha fet que alguns orientadors, els que estan a l’úl-
tima, els més neguitosos per les novetats, ja se l’hagin comprat. Els avantatges:
més rapidesa, més capacitat d’emmagatzamament (60 fites), més color. L’in-
convenient: el preu. 

Per aquesta raó, la federació ha decidit vendre les targetes noves acceptant
com a part del preu les velles SI5. El preu de les SI6 és de 70 euros. Per la vella
SI5 ens en donen 25, per tant la nova targeta surt a 45 euros. 



Escric aquest editorial abans de la celebració del Raid de Rebost i de la cursa de
Santpedor, dues competicions que han marcat l'estiu d'una part de la gent del club.
Organitzar curses és una responsabilitat del club sense la qual l'orientació no tin-
dria vida. Els més veterans recorden l'ambient que hi havia a la Catalunya Nord
quan un grup de gent com bbbb feien competicions, però ara els magnífics te-
rrenys que hi ha s'han convertit en llocs on els més volenterosos van a entrenar.

Per contra, a Catalunya mai hi havia hagut tantes competicions. Hi ha caps de set-
mana que n'hi ha tres i quatre. Això demostra la vida que ha assolit el nostre esport
en els últims anys. I per poder arribar a aquest punt els clubs han de sacrificar-se
per organitzar les curses de què ens beneficiem els altres. No cal arribar a organit-
zar-ne vint, com han fet aquest any els amics del Grions, però sí que és convenient
mantenir un nivell que demostri que som un club amb vida.

De cara a l'any que ve hi ha un repte important: la cursa de lliga espanyola de
Moià. Encara falta un any, més o menys, però hi ha gent que ja fa mesos que està
treballant perquè surti rodona. Però no n'hi ha prou que dos o tres s'impliquin en
les feines organitzatives. Entre tots els hem d'ajudar perquè si no, al marge de la
qualitat final de la competició, acabarem cremant aquesta gent, que de vegades
s'han de multiplicar, han de sacrificar hores de lleure i dedicació a la família i han
d'esgarrapar estones a la feina. 

La cursa de lliga espanyola de Moià, doncs, no hauria de significar un pes excessiu
per a quatre membres actius del club, sinó que hi hauríem de treballar tots, de ma-
nera que la feina quedés repartida. A més, estic convençut que és una bona mane-
ra de cohesionar el club. També és veritat que bona part de la responsabilitat que
això surti bé depèn de la planificació dels responsables de la cursa, de la seva ca-
pacitat per delegar, distribuir feines i engrescar-nos a tenir ganes que la competició
surti bé. Però també és veritat que som nosaltres mateixos els que hem d'oferir la
nostra ajuda, els nostres coneixements professionals en cada àrea perquè l'organit-
zador senti el suport del club i no tingui la sensació que està demanant favors  en al-
guns casos, i que està explotant, en d'altres, cada vegada que s'ha de fer una feina.

Si tots hi posem el nostre petit gra de sorra, si tots estem disposats a donar un cop
de mà en les coses que ens són més fàcils (no cal que els que no sabem sumar
ens oferim per portar la comptabilitat, ni que els inútils per la informàtica vulguem
portar el sistema electrònic…), en allò que ens costa menys esforç i que en canvi
ens permet ser útils, l'èxit de la competició està assegurat.

De tota manera, no voldria que focalitzéssim tots els esforços en una única compe-
tició. També hem de tenir en compte que hi ha companys que organitzen curses de
btt-O, nocturnes, entrenaments, populars, els PIPI, i que també necessiten un cop
de mà. I moltes vegades oferir aquesta ajuda ens permet, a part de sentir-nos bé
col·laborant, millorar en alguns aspectes tècnics sense que ni ens en adonem.

Marc Ràfols
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El dissabte es va llevar esplèndid. I arri-
bar a Sant Julià de Cerdanyola va ser
tot un plaer. La carretera elegida, era un
seguit de revolts i més revolts. Quants
anys feia que no passava per aquella
carretera! Quants bons records!: esca-
lades al Pedraforca, caminades per la
Serra del Cadí, pujades al Moixeró i tan-
tes d’altres que venien a la ment. I men-
tre jo somiava, l’Eduard disfrutava de
valent circulant per aquella carretera de
ralli. Era el principi d’un gran cap de set-
mana. Un cap de setmana ple d’emo-
cions: divertit i emocionant. El paisatge
sorprenent, inclosa la vaca de la prime-
ra pujada. 

Els cocaires que allà ens aplegarem và-
rem disfrutar de valent, cadascun a la
seva manera. De tal manera que po-
ques hores després de tornar ens và-
rem decidir a escriure les nostres im-
pressions. I tots hi vàrem posar el nos-
tre granet de sorra. Des dels més joves,
als més veterans, dels més campions,
als més inexperts, sense oblidar la visió
poètica que sempre enriqueix escrits i
experiències.

Els més joves, en Gerard i en Marçal ,
així ho varen viure:

El meu germà i jo teníem moltíssimes
ganes de fer el raid, així que abans de
sortir ja estàvem força motivats per co-
mençar. El primer pas, un cop donat el
tret de sortida, és posar les coordena-
des de cada fita, i per desgràcia nostra

no vam comprovar que el full de coorde-
nades fos el del nostre circuit. Vam fer
un recorregut que no ens tocava i d’a-
questa manera quedàvem automàtica-
ment desqualificats.

Tot i ser un circuit fàcil ens ho vam pas-
sar bé, fins a arribar a la zona del bivac
on finalitzava la primera etapa. L’ende-
mà vam fer el recorregut que ens tocava
i aleshores sí que vam divertir-nos molt.
A més a més, vam fer pocs errors, està-
vem molt motivats i vam col·locar gaire-
bé totes les fites en marxa en el primer
tram de cursa. El que va ser més divertit
van ser les fortes baixades, per petits
senders que es perdien, que fèiem a
tota velocitat amb la motxilla rebotant a
l’esquena. Finalment vàrem arribar a
meta i com a recompensa un bon bany
a la piscina i un excel·lent dinar preparat
per l’organització.

I en Biel i en Miquel així:

Desprès de voltar orientant-me per tot el
món, em va tocar tornar a la “realitat”: o
sigui estudiar, però també córrer el raid
de Rebost. Ja havia quedat amb un
company d’Inef (i espero que futur
membre del COC) que participaríem
plegats al raid, i així ho vam fer. 
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VI RAID REBOST

Gerard i Marçal Serrallonga, Biel Rà -
fols, Lluis Serrallonga, Anna Amigó i
Carles Loré, Ricard Belascoain,
Eduard Solé i Anna V ilella



Pel que fa a la competició, el primer dia
vam fer una cursa molt bona, i vam arri-
bar en 2a posició. Un molt bon resultat,
que no vam poder mantenir el segon
dia. Tot i així vam estar molt contents de
l’experiència i ja hem començat a entre-
nar pel raid de l’any que bé.

La visió serena i més calmada del vete-
rà, en Lluís :

Ha estat un cap de setmana molt ben
aprofitat, ens han organitzat un raid d’o-
rientació i a més a més també hem gau-
dit d’ un entorn formidable. El raid és
una fórmula molt completa ja que, a
més de l’orientació, també combina el
treball en equip, la independència i l’en-
torn. El fet d’haver de portar la motxilla
amb el que es pot necessitar per “sobre-
viure” ho fa molt més emocionant.

Jo he participat fent parella amb un del
Grions, el meu germà Xavier. En gene-
ral tots els clubs es barregen, inclòs els
de l’organització, i així deixem de banda
aquelles competicions entre clubs d’al-
tres curses.

Ara, després de tenir un flaix d’aquest
paisatge, hauré de tornar a la Serra del
Catllaràs per poder-la veure més a poc

a poc. Sort que a les pujades, com que
vaig molt lent, ja ho vaig assaborir bas-
tant. Però també ens hauríem d’entrete-
nir als miradors i a la taula d’orientació
que hi ha per reconèixer les muntanyes
del voltant. Bé, per tant, no estaria ma-
lament seguir explotant aquest mapa.

I no està malament veure com ho viuen
els campions, l’Anna i en Carles :

El Carles tenia reservada aquesta data
des de feia més d’un any i l’esperava
amb candeletes. Jo tenia assumit que
em tocava “servei de guarderia”. Però el
van deixar plantat pocs dies abans i da-
vant la impossibilitat de trobar parella
masculina disponible hi va renunciar.
Just la tarda de divendres vam poder
arreglar els problemes infantils i per tant
jo vaig tenir sols una nit per fer-me’n a la
idea. Seria el meu primer raid després
de més de 4 anys (sols vaig  poder fer el
I de Rebost), també el primer que faria
amb el Carles com a parella mixta i tam-
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bé el primer exercici físic que faria des-
prés de més d’un mes d’inactivitat total
forçosa (i no pas per lesió), amb l’agreu-
jant d’haver de fer el circuit èlit .En tenia
ganes però també els meus dubtes.

Tot va anar molt bé. De fet, anar amb en
Carles dóna una gran seguretat i és ga-
rantia d’èxit. Vam acabar la primera etapa
quan encara no esperaven cap equip a
meta i vam aconseguir prou marge de
temps com per, malgrat no guanyar la se-
gona etapa, poder acabar sent Campions
de Catalunya èlit mixte. Ara bé, no em
pregunteu pels genolls ni les agulletes.

Voldria destacar la perfecte organitza-
ció, la xocolatada, el dinar, la piscina,
però sobretot el que més valoro i admiro
és que el Marc hagi sacrificat les seves
vacances fent mapa i buscant-nos uns
traçats que ens han fet gaudir tant del
magnífic terreny i el paisatge (ai la fita
del mirador!, llàstima que anàvem amb
presses per evitar ser caçats).

I sols em queda agrair al Carles i la Tere
i als meus pares la seva inestimable
contribució, ja que sense ells la nostra
participació al Raid no hauria estat pos-
sible.

I és d’agrair la visió poètica del Ricard :

M’agrada. Encara tractant de conservar
un regustet llunyà a les papil·les del raid
orientació d’Aralar, com la combinació
d’un formatge fumat d’Idiazabal i un got
de vi potent i subtil del Priorat; sabor a
pissarra, espessor al paladar i retrogust
de fruits secs, arriba el Rebost. El lloc
on s’emmagatzemen les viandes.

La combinació de distància llarga, cami-
nar i córrer per la muntanya, l’emoció
d’anar llegint i trobant les fites i l’adrena-
lina de la competició fa del raid orienta-
ció, a ben segur, la modalitat amb la que
més gaudeixo. Malauradament, com la
majoria dels plaers són escassos. O pot-
ser són tan plaents per això mateix? Els
cuiners s’han esforçat en preparar-nos
un bon àpat, servit en vaixella fina (res a
veure amb la tristor dels fideus xinesos
que vaig sopar el bivac de dissabte).

Un terreny esplèndid i poc conegut, un
traçat exigent físicament i tècnicament
divertit. Sense oblidar l’ambient del
menjador a la llum de la lluna i el plaer
dels companys de taula. Gràcies al meu
company Xavi pel seu esforç i gràcies,
moltes gràcies a tots els que han treba-
llat tantes hores a la cuina perquè tin-
guéssim tan bona digestió. I ara a recor-
dar fins l’any vinent.
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I també la visió dels inexperts, l’Eduard
i l’Anna :

Nosaltres us en podríem fer un article
sencer perquè cada pas que donàvem
era una aventura. A la sortida ja ens và-
rem trobar amb el primer repte: col·locar
les fites. Abans de començar, ens ha-
viem llegit les instruccions i ens havia
semblat la mar de fàcil. A l’hora de la ve-
ritat, no sabíem si havíem de llegir per
l’esquerra o per la dreta. Sort del Néstor
que amb tota la seva paciència, ens va
ensenyar a fer-ho. A partir d’aquí, tot va
anar més o menys rodat i  el primer dia
varem acabar contents i satisfets.

El segon dia, però, ja van ser figues
d’un altre paner. D’entrada, la motxilla
pesava més i el cansament va fer acte
de presència quan encara no havíem fet
la meitat de la cursa. A falta de quatre fi-
tes, i abans d’atacar la pujada que hi ha-
via per arribar-hi, vàrem decidir abando-
nar. Volíem arribar sencers a meta i so-
bretot amb ganes de tornar-hi. Lluny de

viure-ho com un fracàs, per nosaltres, el
Raid havia estat tot un éxit.

Ja ho veieu, joves i no tant joves, cam-
pions i menys campions, varen passa
una molt bona estona! Rodejats sempre
d’un paisatge i uns companys excel·lents. 
I encara que ho hem repetit al llarg de
tot l’article, no ens cansarem de tornar-
ho a dir:

Gràcies, gràcies moltes, gràcies mil a
tots els organitzadors!!
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Bronze als juvenils d’Europa



El dia 15 de juny un
grup de catalans
vam rebre la re-
compensa després
d’una temporada

de durs entrenaments: ens disposàvem
a iniciar el viatge cap a Eger, la ciutat
d’Hongria que acollia l’EYOC (Europe-
an Youth Orienteering Championship).
El viatge el faríem amb furgoneta i els
tres dies que vam invertir fins arribar a
terres Hongareses van servir per crear
un molt bon ambient dins l’equip estatal.

Quan vam arribar, just després
d’instal·lar-nos, ja vam anar a fer un en-
trenament dissenyat per l’organització.
Jo em vaig sorprendre al veure que tots
els entrenaments fossin amb pinça
electrònica, això indicava que la organit-
zació de l’event era força bona. En
aquest primer entrenament vaig estre-
nar unes sabatilles de claus, que em
van anar perfecte per les característi-
ques del terreny, però al acabar l’entre-
nament em va sortir una butllofa al taló
del peu dret que se m’empitjorà en el
moment més important de tot l’any i no
col·laborà gens a suavitzar la gran dife-
rència de nivell que, els dies de les com-
peticions, vaig experimentar entre els
meus contrincants sub18 d’Europa i jo.

Durant els dies abans de la competició
anàvem regularment a passejar pel
centre d’Eger, que seria la zona on es
disputaria la prova Sprint. La veritat és
que ens vam arribar a conèixer tots els
carrerons d’allò més bé. Llàstima que
vam desinteressar-nos del castell, que

va resultar ser la zona de sortida, amb
tres fites dins.

Cada dia que passava els nervis aug-
mentaven, fins que va arribar el dia del
Sprint. Els minuts abans de sortir jo es-
tava molt nerviós, era la primera cursa
internacional que correria amb la selec-
ció, però al mateix temps també en te-
nia moltíssimes ganes i anava molt mo-
tivat. Doncs vaig començar de la pitjor
manera. No vaig veure la fita que feia de
triangle i me la vaig passar, resultat, un
minut i algun segon més perdut a la pri-
mera fita. Aquest fet va ser totalment
desesperant per a mi, però encara que-
dava tota una cursa per endavant per
disfrutar i així ho vaig fer, tot i que per
dins m’anava repetint que havia enge-
gat a rodar una de les curses per les
quals havia lluitat per participar-hi tota
una temporada. Els resultat més signifi-
catiu del nostre equip fou el d’en Marc
Serrallonga que aconseguí una
excel·lent 8a posició a molt pocs segons
del diploma i demostrà ser un gran es-
pecialista d’aquesta prova .

El dia següent ens llevàvem d’hora i a
disputar la llarga distància. Jo personal-
ment tornava a estar molt motivat i obli-
dava l’error del dia anterior, així que em
vaig decidir a sortir a assegurar el co-
mençament i a córrer tan bé com sabia i
a divertir-me al màxim. A la primera fita,
que va ser un tram llarg, em vaig posar
una mica nerviós i vaig perdre algun mi-
nutet, però després vaig encadenar una
bona cursa fins a la 7 on tornava a ser
un tram llarg i em va atrapar un finlan-
dès. Aquest fet em va desanimar, ja que
no vaig poder seguir el seu ritme i vaig
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CAMPIONAT D’EUROPA
JUVENIL A HONGRIA

Marçal Serrallonga



sentir una gran sensació d’impotència al
veure que se m’anava allunyant i jo que-
dava totalment esgotat en l’intent de se-
guir-lo. Vaig continuar fent la meva cur-
sa, que en general n’havia d’estar prou
content dins les meves possibilitats físi-
ques, fins que a la 14, quan ja no faltava
gaire per acabar, havia esgotat ja gaire-
bé les meves forces, vaig fer un error de
10’. Igual que el dia anterior va ser un
fet desastrós i vaig acabar la cursa com
vaig poder ja que aleshores si que ja es-
tava totalment fatigat. En aquesta cursa
el resultat més bo fou la 13a posició de
la Violeta.

El diumenge, l’últim dia que passàvem a
Hongria, ens vam llevar, després d’ha-
ver-se celebrat la festa la nit anterior,
amb ganes d’acabar amb bon peu el
campionat d’Europa. Ens disposàvem a
córrer els relleus. Jo tenia la segona
posta del meu equip i tenia la 3a oportu-
nitat per fer una bona cursa neta d’e-

rrors, i així es va complir. Vaig córrer sol
tota la cursa amb tan sols un error de
pocs minuts a la primera fita i alguna co-
seta més, així que almenys vaig acabar
l’europeu amb bones sensacions perso-
nals, i dic personals perquè igualment
els equips de dalt ens van treure molt de
temps. Però va estar molt bé l’experièn-
cia de córrer uns relleus de l’EYOC.
Tanmateix, la gran sorpresa i la immen-
sa alegria sorgí amb l’impressionant i
històric resultat de l’equip sub16 espan-
yol compost pel Marc Serrallonga i en
Pol Ràfols que van aconseguir la meda-
lla de bronze.

Després quedà el gran pòdium i el viat-
ge de tornada, en el qual es reflexionà
interiorment sobre el que fou l’europeu
per a cadascú. Jo, pel que fa als resul-
tats, decebut; però en general va ser
tota una experiència, de la qual m’em-
porto molts bons records.
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1- Havia participat en marxes de resistència i de regularitat
on hi ha controls de pas, però no tenen cap mèrit orientador
ni sabia res de les curses d'orientació, fins que un bon dia
vaig trobar un llibre titulat "Carreras de orientación, el de-
porte del siglo XXI", mentre remenava les prestatgeries de
la secció d'esports d'aventura d'Abacus.

Me'l vaig empassar sencer, i vaig contactar amb les adre-
ces que hi surten, principalment la FCOC, per saber sobre
curses i començar a córrer.

2 - Visc a peu de metro de la línia 3, així que el COC, baixant
a Vallcarca, em cau a escassament 15' de casa. Siguem
pràctics, vaig pensar, tant se val si l'uniforme és el més crida-
ner de tots. Ep, i que el duc a gust!

3 - La meva 3a cursa la vaig fer com H35, i va ser una aterrada brutal. Les 2 prime-
res havien estat els 2 dies de la Cerdanya del '02, les havia fet com a Open i m'ha-
vien anat molt bé, tant que al Cim de la Bassa vaig quedar 3er, i m'ho vaig creure!
Acte seguit ve el parèntesi de l'estiu, em federo i ja a córrer de debò, però aquest
cop no era un terreny obert, subalpí i net, sinó el tortuós terreny calcari del Garraf,
a Mas Trabal. Vegetació atapeïda, verds intravessables, mapa carregat de de-
talls...

Total, surto encès com una moto, sense apreciar bé distàncies ni angles, i em sal-
to de ple el primer control, situat en una clariana inapreciable, i perdo 5 o 8'. Ataba-
lat, haig de recuperar el temps perdut, i com que no trobo el caminet que va al se-
gon control, intento fer via travessant un dens camp de bardisses, fins que, evi-
dentment, em guanya la batalla i haig de recular. Enlloc de buscar bé el caminet,
decideixo voltar per uns camins que fan volta i ho faig tan ràpid, sense parar a llegir
amb detall el mapa, que com era d'esperar em passo de llarg, i busco en uns
camps abandonats que no són els que toquen. Que rar, no passa cap corredor per
aquí, afanya't, amunt i avall, res, busca referències... ara! Estic 200 m més enllà.

Passat aquest punt en què ja no cal lluitar per a res, em torna la calma, i faig la res-
ta de la cursa ben feta, i gaudint enlloc de patir.
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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. 

Joan Garcia



11

1 - Com quasi sempre, la "culpa" la tenen els fills (el Pau
de 8 anys, l´Andreu de 6 anys i l´Albert de 4 anys). Va ser
gràcies a ells que ens vàrem introduir en el món les curses
d´orientació. Un pare de l´escola (Joan Cullell) va comen-
çar a fer "campanya" sobre les curses d'orientació, i ens
vàrem animar tots plegats i vam apuntar els  fills a les cur-
ses escolars d'orientació del curs 2006-2007. Certament,
no ens venia de nou, perquè tenim un germà que ja feia
temps era afeccionat a aquest esport... molts de vosaltres
el coneixeu, és el Ramon Illa.

En una de les curses escolars ( la del Parc del Fòrum ) hi
havia la possibilitat que hi participessin els pares. Així que,
per solidaritat, ens hi vam apuntar. Ai, caram!! Ja hem be-
gut oli. Després d'aquesta vingué la de Montjuïc (el Memorial Francesc Mates), ... i
la del Tagamanent. I ja hi som!! Ja hi estem més que enganxats!!

2 - Veient que la cosa ens tirava, i que era una activitat on tota la família hi disfrutà-
vem, vàrem decidir fer-nos del COC, que és on coneixíem en Ramon i companyia,
i d'altra gent que poc a poc hem anat coneixent ( En Carles i la Tere, l'Anna Amigó,
la família Vidal ...).

3 - D'anècdotes...tantes com vulgueu. Però sobretot en recordo una, a la cursa del
Castell de Montjuïc... on per intentar estalviar-me tota una volta que s´havia de fer
per tornar vaig intentar veure si hi havia pas per un camí alternatiu....jo no sabia
que allà hi havia una base militar... així que encara vaig córrer més quan un militar
amb ametralladora se m´acostava corrent... i què deia?, no ho sé, no em vaig en-
tretenir gaire, vaig fer mitja volta i se´m van passar les ganes de fer invents.

Maria Illa



LA VEGETACIÓ

La vegetació és un
factor molt impor-
tant en la velocitat

de cursa de l’orientador/a. La informació
que dóna el mapa de la densitat de la
vegetació (i per tant la penetrabilitat i
velocitat de desplaçament que es pot
portar) és bàsica per córrer ràpid i per
escollir, a ser possible, rutes o itineraris
que l’evitin. També ajuda l’adquisició de
recursos mecànics i automatismes de
desplaçament que cal entrenar.

La vegetació crea diferents problemes i
reptes al món orientador. L’ús de les di-
ferents intensitats i trames de verd co-
rresponen a l’estimació de pèrdua de
velocitat respecte a la velocitat  màxi-
ma, en el bosc, en absència de vegeta-
ció o en zones obertes netes. Aquesta
estimació és difícil per als cartògrafs,
fins i tot la representació de diferents ti-
pus de zones d’arbustos i garrigues es-
devé complicada, ja que són molt varia-
des i diferents a tot el món.

L’orientador, per tant, ha d’anar amb
molt de compte amb aquest tipus d’in-
formació. Necessita un cert període d’a-
daptació al mapa per veure exactament
fins a quin punt cada verd correspon a
la velocitat que representa. Un exemple
perfecte el tenim en el passat Ciutat de
Barcelona, en  Distància Llarga, on tots
els corredors entrevistats per en Xavier
Cercòs parlaven de la vegetació (vegeu
l’Orientacoc 38) :

Philippe Adamsky : particular, típic

d’Espanya, molt dur i picant a nivell de
vegetació.
Esther Gil : tècnicament hi havia llocs
on hi havia molta vegetació.
Katri Kerkola : verd, realment verd. Ha-
vies d’utilitzar els camins per anar de
control a control. El problema arribava
quan havies d’atacar la fita en el bosc,
el lloc on es trobava era molt petit, no
com el que estic acostumada (...) no te-
nim aquests turons a Finlàndia.
François Gonon : m’havia mirat alguns
mapes de la zona abans de venir i sabia
a què m’enfrontaria: amb bastant desni-
vell. Havia de vigilar amb la vegetació
que és molt densa i difícil de travessar.
Antii Harju : ja coneixia aquests te-
rrenys (...) ja sabia  què m’esperava. Tot
i així ha estat bastant difícil, bastant di-
ferent comparat amb Finlandia (...) en
Tommi ja m’havia advertit que no anés a
les àrees verdes. Els mapes són molt
diferents, a casa són més blancs (...)
tots els errors que he comès han estat
dins del cercle de control, no en l’elecció
del camí. Un cop entres en l’àrea del
control no el veus, l’has de buscar.

El coneixement dels verds es treballa
molt bé de les següents maneres:

- Amb exercicis. Una mostra a continua-
ció:

EXERCICI: Elecció de rut a en veget a-
ció.
ESPAI: Terreny obert.
TEMPS: 30 minuts.
MATERIAL: Mapa amb itinerari parcial i
tres possibles eleccions de ruta marca-
des amb vermell, fites, brúixola, cronò-
metre.
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L’ORIENTACIO PAS A PAS
Esglaó 4

Ferran Santoyo



OBJECTIUS:
1. Saber triar una bona ruta.
2. Interioritzar el concepte “elecció de
ruta”.
3. Mesurar el temps d’execució de dife-
rents rutes.
4. Distingir quina ruta és més ràpida se-
gons la vegetació, grau de dificultat, se-
guretat i forma física de l’atleta.
5. Proposar, si cal, diferents rutes per
arribar al control.
DESENVOLUPAMENT: Es dóna el
mapa al participant amb tres rutes dife-
rents d’arribada, atac i trobada del con-
trol. Es dissenyaran de forma que n’hi
hagi una per vegetació molt densa, una
altra per vegetació densa i una altra per
terreny penetrable. L’alumne/a les exe-
cutarà amb ritme de cursa totes tres,
mesurant el temps. Una vegada es te-
nen els tres temps, extreure’n mitjan-
çant comentari individual/grup les con-
clusions.
COMENTARI: L’elecció de ruta és la
clau per realitzar un circuit a la màxima
velocitat i competir amb els millors de la
categoria.

EXERCICI: warm-up map
ESPAI: zona propera a la sortida d’una
cursa.
TEMPS: 15 minuts.
MATERIAL: mapa d’escalfament facili-
tat per l’organització.
OBJECTIUS:
Valorar tots els elements que es veuran
a la competició.
Escalfar en la lectura de mapa.
En aquest cas, valorar la cartografia de
les zones de vegetació i veure el grau
de penetrabilitat.
DESENVOLUPAMENT: es realitza un
petit desplaçament a velocitat baixa-
mitjana en la zona d’escalfament mar-
cada per l’organització. Travessem,

passem per les diferents zones de ve-
getació per comprovar penetrabilitat i ti-
pus d’indicació cartogràfica (blanc, verd
1, 2  o 3, sotabosc lent o lleu). 
COMENTARI: encara no hi ha gaire
competicions que ofereixin el warm
map, però sempre és bo d’aprofitar
aquest recurs per analitzar com es re-
presenta la vegetació.

EXERCICI: tipus de veget ació repre -
sentats en orient ació
ESPAI: zona natural on hi hagi diferents
espècies, zona habitual d’orientació.
TEMPS: 2-3 hores.
MATERIAL: mapa base de la zona, full
de paper vegetal, colors, plataforma rí-
gida, cinta adhesiva.
OBJECTIUS:
Saber correspondre ràpidament els
símbols ISOM de vegetació amb el tipus
d’arbre i sotabosc que ens podem tro-
bar.
Amb els nens, treballar i integrar l’Edu-
cació Ambiental i les Ciències naturals
amb continguts tècnics d’orientació en
una mateixa activitat.
DESENVOLUPAMENT: es realitza un
mapa senzill de la zona prestant atenció
al tipus de vegetació i la seva correspo-
nent representació en el mapa.
Variant: es realitza el mapa, però el par-
ticipant haurà d’inventar una llegenda
específica para cada tipus de espècie
vegetal, marcant en la zona els exem-
plars de les diferents espècies que es
vagin trobant amb els símbols especí-
fics creats.
COMENTARI: la coberta vegetal té una
representació molt marcada en orienta-
ció i es pot arribar a saber el tipus d’ ele-
ments i els possibles verds sabent prè-
viament la informació tècnica sobre el ti-
pus de bosc que hi ha al terreny .

13



- Coneixent diferents terrenys, viatjant,
provant: és l’adaptació al terreny tantes
vegades comentada, una de les bases
que tots els bons orientadors citen. 

Tècniques accessòries:

Avaluació visual de les distàncies: es
tracta de valorar la distancia “a ull”. Re-
quereix molta experiència, en el cas que
ens ocupa, a més, és diferent valorar la
distància en un bosc blanc, en un bosc
amb sotabosc i en un bosc més tancat.
Talonament: tècnica pesada però que
ens pot salvar de més d’un ensurt. Ne-
cessita de medició específica per ser
eficaç en cadascuna de les densitats de
vegetació ( en bosc blanc, en bosc amb
sotabosc, en bosc dens verd 1 ). En
verd 2 i 3 no és efectiva.

Atac al control des del  blanc: tècnica
molt difícil i que requereix experiència,
es tracta d’utilitzar una zona del bosc
sense sotabosc com punt d’atac cap l’e-
lement.

Lectura permanent de mapa: una altra
tècnica comuna a tot tipus d’elements,
l’apreciació dels verds, els límits de ve-
getació, les clarianes, etc per
poder progressar i evitar les
zones més denses.

Orientació por un element
posterior al control: es tracta
de buscar un petit element on
han situat el control guiant-se
per un element més gran i
identificable situat en la nos-
tra direcció d’avanç. Els bos-
cos densos en bosc blanc
(verd 2 sobre blanc ), les cla-
rianes amples, les zones

puntuals impenetrables ens poden aju-
dar en la recerca d’un forat, una petita
depressió o una diminuta roca, per
exemple.

Memorització del terreny: desenvolupar
el nostre mapa mental recordant el pas-
sadís entre verds, una clariana allarga-
da, l’ imprenetrabilitat d’un turó, etc ens
permet estalviar temps i evitar errades.

Nivell tècnic indicat: el coneixement pre-
cís dels verds està indicat per a totes les
categories que requereixen un nivell
tècnic elevat (sèniors Elite i 21A, júniors
i veterans). En un traçat variat sempre
trobarem algun tram on la informació de
la vegetació serà important per traves-
sar alguna zona, o haurem de valorar
diferents rutes segons la densitat del te-
rreny, o també utilitzar els passadissos
blancs o taronges entre verds.

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
Quaderns tècnics 2005, Ferran Santoyo
Quaderns tècnics 2006, Ferran Santoyo
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El 15 de juliol, a les 6
hores de la matinada
ens trobarem a l’aero-

port de Girona quatre joves orientadors
catalans (Aleix i Marc Serrallonga, dels
Grions i en Pol i jo del COC) a punt
d’emprendre el viatge orientador de l’es-
tiu 2007 (que ja comença a ser costum)
aquest cop a terres sueques. Després
de fer una llarga parada de 6h a l’aero-
port de Paris, arribarem a les 17:00 al
nostre destí: Suècia.

Un cop allà i desprès de fer el degut viat-
ge amb el cotxe de l’Ollora fins a l’alberg
del Per ens trobarem amb un gran grup
de catalans i persones de la resta de
l’estat. Després de passar aquella pri-
mera nit dormint de la manera més pura-
ment orientadora, aquest cop sí que ens
vam dirigir a la que seria la primera set-
mana a Suècia, en la qual participaríem
del campus d’orientació orientabonito.
Després d’allotjar-nos a les nostres ha-
bitacions en un magnífic alberg envoltat
de gespa i molt cuidat, a la tarda hi havia
el primer entrenament, uns relleus, amb
els equips barrejats d’edats i nacionali-
tats, com un típic joc de coneixença.

La resta de dies d’aquella setmana els
passaríem entrenant matí i tarda en uns
magnífics terrenys suecs, completament
blancs tots ells amb una catifa dolcíssi-
ma de gerds. Cal dir que el temps, una
mica més fresquet , es va portar força be
amb nosaltres durant aquest primera
setmana, i destacar la bona harmonia
que es va viure durant tot el campus
amb tots els participants de totes les na-
cionalitats: sud-africans, isrealians, ale-
manys...

I per fi va arribar la setmana més espe-
rada  la de l’O Ringen. Un cop a la ciutat
de Mjölby ens vam trobar amb uns
quants catalans més  i després que el
diumenge (dia de descans) féssim unes
quantes visites a l’immens Event Center,

va arribar el primer dia de competició.

Pluja, vent, fred: així va començar el pri-
mer dia de competició; però, tot i les ad-
versitats, i equipats amb dues pancartes
i molta energia moral, vàrem anar cap a
l’ Arena dag a veure la final de la World
Cup en la llarga distància. Va ser un matí
molt distret amb el trepidant sprint prota-
gonitzat per la Mina Kauppi i la Simone
Niggli, i el seguiment per TV de la cursa.

Després ens va tocar córrer a nosaltres
amb sort diversa. Va ser una cursa en un
terreny força pla però amb moltes caigu-
des a causa del munt de fang que s’ana-
va formant als camins. El segon dia de
competició el temps era molt més favo-
rable, però el terreny era molt  brut i no
et deixava gaudir gaire.

El tercer dia era la mitja distancia, en un
terreny molt pedregós i amb molts ai-
guamolls. El quart dia és canviava l’arri-
bada. Aquesta vegada el terreny molt
pla, ràpid i sense gaire dificultat, no valia
gaire la pena. El cinquè dia amb el can-
sament acumulat, el dia va començar de
la pitjor manera, plovent. Tot i així, a me-
sura que va anar passant el matí el sol
va aconseguir treure el cap entre els nú-
vols, però el mal ja estava fet i una gran
quantitat de fang ja ens esperava en cur-
sa. Un cop a meta però orgullós d’haver
acabat el meu primer O Ringen el can-
sament va marxar i tot el grup ens vam
preparar per viure les últimes hores en
terres sueques.

Cal destacar el gran esforç i l’estricta
dieta a què vam estar sotmesos, sobre-
tot a base de macarrons (amb molt for-
matge!) i els nombrosos jocs de cartes
que vam aprendre, entre ells la botifarra.
Crec que hempassat uns dies molt profi-
tosos en tots els aspectes i ja tenim ga-
nes de començar a preparar les del pro-
per any.
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ESTADA A SUÈCIA
ORIENTABONITO I O RINGEN

Roger Solé



M’agrada córrer i
si el camí és cos-
terut i accidentat,
molt millor!

La vida, però, em va portar a ciutat i vaig
fer dels camins de Montjuïc els meus
aliats. Tanmateix, l’asfalt i la rutina can-
sen. I a voltes el córrer deixa de ser un
plaer per fer-se una obligació.

I és en aquest moment, i ben bé per at-
zar, quan vaig conèixer l’orientació. En
vaig quedar prendada a l’acte. Córrer,
pensar, descobrir, errar, encertar …i tot
per camins de muntanya o enmig del
bosc. Va ser el que se’n podria dir un
amor a primera vista i mai més ben dit,
perquè de vista és precisament del que
us volia parlar.

I us en vull parlar perquè, personalment,
és un tema que em preocupa (acostu-
mada a fer esport sense ulleres; ara,
aquestes, em porten de corcoll), però
també, i més important, perquè després
de llegir aquest petit escrit, podreu com-
provar que esteu d’enhorabona.

Doncs bé, resulta que uns científics ita-
lians1 que treballen en el camp de la sa-
lut a l’esport, han realitzat una investiga-
ció per tal de comprovar la hipòtesi o su-
pòsit que diu que la pràctica perllonga-
da de l’orientació pot compensar la pèr-
dua de visió que es produeix amb l’edat.
Amb aquest objectiu, realitzen dos ex-
periments en els quals sotmeten un
grup d’orientadors de 60 a 75 anys a
una sèrie d’exercicis visuals mentre
practiquen exercici i mentre estan en re-
pòs. Aquests mateixos exercicis els fan
a un grup de persones no acostumades
a fer exercici però amb unes caracterís-

tiques similars (grau de salut física i
mental similar, procedents d’un mateix
nivell social i amb un estil de vida inde-
pendent, cap d’ells vivia en institucions).
Finalment, en comparen els resultats. 

Observen grans diferències en la capa-
citat d’atenció visual entre els orienta-
dors i els no orientadors, ja sigui mentre
fan l’exercici físic o estan en repòs. Es-
pecialment, sembla ser que dos dels
components específics de la capacitat
d’atenció visual que destaquen en els
orientadors estudiats podrien compen-
sar les pèrdues pròpies de l’edat: l’habi-
litat del que s’anomena zoom in (capaci-
tat de focalitzar l’atenció en petits de-
talls com ara la lectura del mapa) i la ca-
pacitat de fixar-se en determinats de-
talls sota pressió de temps. Això s’expli-
caria per la capacitat de l’orientador de
traduir detalls dibuixats en un petit espai
i ser capaç de traslladar-los en un espai
més gran com és el medi en què es tro-
ba i, a més, seguir corrent. Això reafirma
la idea que la pràctica de l’orientació, en
la qual es combina l’exercici físic aerò-
bic i altres tasques que exerciten les
funcions cognitives i d’atenció, pot con-
trarestar o compensar la pèrdua de la
capacitat visual relacionada amb l’edat.

O sia que ja ho veieu: l’orientació no
sols ens fa passar una bona estona i
ens manté en forma sinó que també
conserva la vista. 

No sé què hi dirà a això Santa Llúcia!!

1 Pesce C, Cereatti L, Casella R, Balda-
ri C, Capranica L. Preservation of visual
attention in older expert orienteers at
rest and under physical effort. Journal of
sports and exercise physiology 2007;
29: 78-99.
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PARLEM DE SALUT:
I de vist a, com anem?

Anna V ilella



KUUSAMO (FIN-
LÀNDIA) 10 a 13
de juliol 2007 

Amb la “Lladó mò-
bil” travessem tot

Europa fins arribar a Finlàndia, i creuem
el Artic Circle. A mi em feia força gràcia
visitar el poble del Pare Noel NAPAPII-
RI. Tot un muntatge. Li vaig preguntar al
Pare Noel com m’anirien les curses. Em
va dir “Ai filleta! Jo porto regals, però no
faig miracles”. Entesos!

I apa, cap a Ruka a 10 km. al nord de
Kuusamo, 35 o millor dit 36 nacionali-
tats i 4.300 corredors des de D i H35
fins a D85 i H90. I com corria el de 90,
que en realitat en tenia 93! El terreny de
les dues proves de qualificació eren si-
milars, amb bosc de pins, molts aigua-
molls, alguns amb força vegetació i re-
lleu no massa exigent, amb dos grans
rius que creuaven el terreny. Per sort
només hi anaven els veterans més jo-

ves i que tenien uns circuits que supera-
ven els 6 Km. No era el nostre cas, per
sort! En resum, un terreny per poder có-
rrer, això sí, en la bona direcció, que a
vegades mira que és difícil trobar-la. 

Tot i això, els dos veterans catalans en
vam sortir com vam poder. Tots dos van
passar a la final B. I, tururut, la final B no
massa Bé. Però vàrem ser allà, vàrem
gaudir del nostre esport, i ja està. Bé, tot
i que la que signa aquesta crònica, ves
per on, el segon dia es va saltar un con-
trol. Serà distreta!

El viatge, perfecte. Un país civilitzat,
tranquil, una joia: llacs i més llacs, un
més bonic que l’altre, i altíssims bedolls,
que ens van acompanyar durant tota la
nostra estada. 

Desprès, cap a Eslovenia, passant per
Estònia, Letònia, Lituània, intent d’en-
trar a Belorusia, Polonia, Txèquia, Àus-
tria i “Slovenian 5 day orienteering
event”. Però això és una altra història.
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CAMPIONATS DEL MON
D’ORIENTACIÓ VETERANS

Tere Gri



Passat l’estiu, i to-
tes les competi-
cions internacio-
nals, repassarem el
nivell que hi va ha-

ver al IV Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona (TICB). Com podrem com-
provar, va ser una prova d’altíssim nivell.

Selecció de França

François Gonon : Sens dubte, el millor
corredor que va participar al trofeu. Al
Mundial, va quedar en 6a posició al re-
lleu (juntament amb Thierry Gueorgiou i
Damien Renard). També ha quedat 4 en
dues proves de la copa del món.

Philipe Adamski : El jove corredor fran-
cès va debutar en el primer equip del
Kalevan Rasti i va guanyar el Jukola, la
competició per relleus més important
del món: relleus de set persones durant

tota la nit a Finlàndia. Juntament amb
ell, també van guanyar Tommi Tölkkö i
Thierry Gueorgiou. També ha participat
al Mundial i ha obtingut el 26 millor
temps en la cursa llarga.

Amélie Chat aing : Tot i la seva joventut,
ha obtingut el 26è lloc a l’esprint i el 9è
lloc als relleus del mundial

Céline Dodin : Dodin, corredora molt re-
gular i segura, ha obtingut el 14 i 15 llocs
a la mitja i esprint mundial d’Ucraïna.

Selecció de Finlàndia

Katri Lindekvist : L’excel·lent tempora-
da de la corredora li ha permès debutar
al Mundial. Només 16 corredores han
estat més ràpides en la cursa esprint.

Satu Vesalainen : Tot hi haver fet bon
resultat al Jukola (8a posició) un consti-
pat l’ha privat de participar al Mundial.
Tot hi això la millor posició en un Mun-
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La projecció del Ciut at de
Barcelona

Biel Ràfols



dial de Vesalainen es 9 a l’esprint del
Japó.

Antti Harju : Un altre corredor amb mala
sort. Una lesió al tendó d’Aquil·les tam-
bé li ha privat de participar al Mundial.
Cal remarcar que l’any passat havia
quedat 25 a la llarga del mundial. 

Tommi Tölkkö : També excel·lent tem-
porada de Tommi: guanyador del Jukola
fent una gran cursa en la longanotten
(és el tercer relleu, el més llarg i en ple-
na nit). Cal destacar la segona posició
al Trofeu Costa Cálida.

Selecció de Cat alunya

Roger Casal : Tot i tenir bones sensa-
cions abans de la llarga del Mundial
(anava 1r a la fita 6 de la seva classifica-
tòria), Roger va quedar 33 a la final. A la
classificatòria de la mitja, va tenir un
error de 3 minuts a la penúltima fita i
això el va privar de passar a la final.
També ha guanyat 3 de les quatre mo-
dalitats al campionat d’Espanya.

Annabel F . Valledor : Millor resultat d’u-
na corredora catalana en un Mundial.
Va passar a la final de llarga (31 posició)
i d’esprint (32 posició)

Ona Ràfols : Bona temporada de la jove
corredora del COC. Va participar al
Mundial júnior a Austràlia i va quedar 34
a la llarga i 16 als relleus. Una lesió al
genoll a finals de temporada li ha tancat
portes a competicions internacionals.

Lluís Ferrer : Ha participat a la copa del
món de Suècia. Va quedar campió d’Es-
panya de relleus i subcampió en la mitja
distància.

Selecció del País V alencià

Esther Gil . Ha obtingut un bon resultat
al Mundial (21 a l’esprint). Ha guanyat 3
dels 4 campionats d’Espanya.

Alícia Gil . La cosina de l’Esther ha de-
butat en el Mundial absolut i es va que-
dar a 30 segons de passar a la final de
l’esprint. També va participar al Mundial
júnior quedant 16 al relleus i 55 a la llar-
ga.

Nèstor Rico . Va començar molt fort,
guanyant el campionat d’Espanya de
mitja distància, però no a mantingut l’ex-
cel·lent nivell.

Emili Sellés . El millor resultat en el
campionat d’Espanya va ser la segona
posició en el relleu. Ha aconseguit im-
portants victòries en curses de fons com
ara el campionat de la comunitat valen-
ciana de curses per muntanya.
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Un cop finalitzats
els exàmens, l’e-
quip júnior espan-
yol: Dani, Ali, Da-
niel, Fran, Biel,

Carla, Antonio i jo, vàrem començar l’o-
dissea: 4 avions diferents i 28 hores de
viatge — i encara no sabíem que en
arribar a Sydney ens trobaríem que les
nostres maletes s’ havien perdut en el
trajecte. 

Amb la mateixa roba que portàvem po-
sada, vàrem començar els entrena-
ments a Orange per a habituar-nos a
saltar roques i troncs. Tenint en compte
que era hivern, cada dia es feia més
dura la pèrdua de la maleta. Al cap de
sis dies, varen arribar, amb la mala sort,
que la de dos catalans (en Biel i la Car-
la) encara no les havien trobat (varen
tardar 17 dies a tenir-les!). Apart d’a-
quest contratemps, ens va quedar clar
que el jetlag era un fet real, encara que
la gent es pensi que és una qüestió psi-
cològica. A les 5 de la tarda (que ja era
de nit) estàvem tots estirats al sofà mig

dormint, i no teníem ni forces per anar a
sopar. I a les 4 del mati ja havies fet tan-
tes voltes al llit que no sabies com po-
sar-t’hi! 

Un cop traslladats a Dubbo, el primer
dia de competició va ser l’esprint, dins
del famós zoo. La major part va ser per
bosc, punts curts al voltant de llacs i ca-
setes petites. Era molt física però amb
molts canvis de direcció que dificultaven
la cursa. 

La llarga es va diputar molt a prop del
model event, per això ja sabíem el què
ens esperava: moltes branques, troncs
per terra i desnivell considerable. Amb
un canvi de mapa a la meitat de la cur-
sa, es va caracteritzar per ser física i al
mateix temps per presentar trams curts
molt tècnics, cosa que feia decisives les
eleccions de ruta, majoritàriament per
esquivar les zones de moltes roques
que alentien el ritme. 

En trobar-nos en l’altre hemisferi, el
nord magnètic ja no és el pol nord, i per
tant la nostra brúixola ja no ens servia.
O sigui que vàrem haver de portar brúi-
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xoles especifiques, però amb la mala
sort d’oblidar que hi ha gent que no co-
rre amb la brúixola d’esquerres: de ma-
nera que tres membres de l’equip (un
dels quals el Biel i jo) vàrem haver de
córrer amb la de l’altra mà. Encara que
sembla una tonteria, no es gens fàcil fer
un rumb amb la ma que no estàs acos-
tumada... poca broma, ni els campions
del món ho saben fer!

Desprès del dia de descans hi va haver
la classificatòria de la mitja. Per alguns
era la prova més important i on hi van
posar més ganes, però els resultats no
van ser els esperats. Des de sempre la
mitja es corre en dos dies: primer es fa
una classificatòria, i desprès ve la final
(que es la que compta). La classificatò-
ria consta de 3 circuits diferents per a
cada categoria. Els 20 primers de cada
circuit es classifiquen per la final A, i els
altres corren la final B o C. 

A la final A es van classificar dos nois i
una noia. La cursa era bastant tècnica, i

amb els normals errors de 2min. ja et
quedaves fora de la final A. Els “coque-
ros” ens vam quedar fora. En Biel per 3
segons (un fallo de 2min) i jo per més
degut a un error de 7min a la penúltima
fita. La final de la mitja ja no va arribar
amb tanta expectació per la majoria, ja
que córrer la B ja no és tant motivant.
Tot i això no vam fer mal paper.. 

L’últim dia de competició, el dels re-
lleus , ja es notaven les quatre curses
que portàvem. Les cames pesaven
més, i l’agilitat per saltar els troncs ana-
va disminuint. Tot i això, els dos primers
rellevistes de l’equip masculí ho van fer
força bé, aguantant el segon tren de co-
rredors, van arribar els 38. Les noies ho
vam fer les tres per l’estil. Alguna caga-
da per falta de concentració ens va si-
tuar les 21. 

Per a qui les curses no li haguessin anat
prou bé, hi va haver la festa per com-
pensar, i tres dies de turisme per
Sydney (per cert, preciós!). 
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El Gran Bronze.
Havent aparegut
l’últim número de
l ’ O R I E N TA C O C

poc abans del Gran Bronze, ara és hora
de proclamar el gran èxit i preparar-ne
la celebració. Després del vuitè lloc de
l’Ona Ràfols als Campionats Europeus
sub18, 2006, el bronze en relleus d’en
Pol Ràfols, en Marc Serrallonga i el va-
lencià Antonio Martínez als Campionats
sub16 del 2007 ha tornat a ser motiu de
gran satisfacció. Enhorabona a tots tres
i a tots nosaltres! Caldrà celebrar-ho!
Les Notes CLl. mai no es repeteixen
aquí i al Butlletí de la Federació però
aquesta, per tan notable, sí. 
Vint anys. El COC va ser creat el 8 de
juny del 1988 i el 13 de juliol va aparèi-
xer a la palestra esportiva la Federació
de Curses d’Orientació de Catalunya.
També caldrà celebrar-ho. 
Els Masters. Fa anys que anem als
campionats del món de veterans, en-
guany a Finlàndia i jo, si passo a la final
A, quedo últim i si passo a la B, també.
No et fot! Tots els que van passar a la fi-
nal d’H75 eren escandinaus, menys tres
russos i un japonès. El Japó queda molt
lluny del centre de competició, Kuusamo,
però Rússia queda a menys de 20 Km.
OO-cup/07. Després de Finlàndia vam
baixar cap a Eslovènia per mirar de
competir als 5 Dies. És Eslovènia el
país més maco d’Europa? 
Sis anys. Els eslovens anaven tant
apurats de personal que aquell nano

que donava els resultats ens va dir que
tenia sis anys. 
–I el rosset que ens els donava ahir pot-
ser encara no en devia tenir ni cinc! 
L’aigua. Als cinc dies eslovens també
devien anar apurats d’aigua ja que, d’a-
vituallament a l’arribada, sols hi havia
uns bidons, qui sap on, amb uns gotets
al costat. Tot i això, els mapes i els tra-
çats estaven bé. La qualitat de l’organit-
zació tècnica és l’única cosa realment
important de qualsevol organització d’o-
rientació.
TG. La TG va guanyar a W70 i el premi
va ser una ampolla de Chardonnay.
Sols eren dues i l’eslovena ja es va per-
dre el primer dia. Però la veritat és que a
W65 tampoc no hauria quedat mala-
ment. Cal dir-ho.
La banyada. Molt bona a aquell riu,
sota el pont, amb uns quants nois portu-
guesos tots conills. 
Els portuguesos. Amb algun de ja co-
negut, eren allà. L’any vinent organitza-
ran els Masters a Portugal i van anar a
Finlàndia d’atents observadors i, amb la
seva parada sempre a punt, obsequia-
ven amb un cafè i munts de fulletons a
qui s’hi acostava. Molt amables ells i, al
bosc, força cridaneres elles.
En arribar a la seu del COC hi havia la
convocatòria dirigida a Ex. Mo(s) Sen-
hor(es) Club de Orientación de Catalun-
ya. Gràcies!
Boletes. Aquell dia d’autocaravanes
n’hi havia quisaples i, a la dels costat,
l’Alba Loré Amigó i el seu germà menja-
va boletes. Què eren, mandonguilles?
No, cigrons. 
El GPS. El del cotxe ho sap tot. Sols
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s’equivoca quan hi ha obres però rectifi-
ca de seguida fins que, al finalitzar el
trajecte, et diu “Ja has arribat”. 
Ikea. Van bé els llapis d’Ikea per escriu-
re notes.
Qui no té memòria ha de tenir cames.
De la nota que anava a escriure ara ma-
teix ja no me’n recordo. Segurament
tinc cames perquè no tinc memòria. 
Itàlia. En entrar-hi, ja tothom parlava
italià i, a la fabulosa autopista de la cos-
ta de Luguria,  sembla ser que hi ha
tants túnels com trams a l’aire lliure
menys un. Ai carai! 
Tornar . I el dia que feia 43 del viatge
vam tornar a casa. S’hi està bé a casa. 
La volt a al món. No recordo si ja ho he
anotat una altra vegada però amb els
anys que porto anant de casa a despatx
i del despatx a casa, matí hi tarda, ja
hauria pogut donar una vota i més de
mitja al món. 
Dossier COC. Ha estat confeccionat el
dossier del nostre Club per mirar de tro-
bar algun esponsor. El responsable de
l’operació és en Toni Soler, pare d’en
Quim, campió d’Espanya H10 i d’en Ro-
ger, l’orientador-portada de revista. Si
algú té una bona idea pel que fa al cas,
farà bé de comunicar-li. 
Planter . Tot el munt de canalla del plan-
ter ja té un any més que l’any passat. I
se’n fan d’altres! Això va bé! 
Concurs fotos. Ja teniu en remull les
grans fotos del Concurs 2007?

Ets feliç? Sí? Enhorabona i que sigui
per mols anys! 
No? No et desanimis, tot pot millorar! O
com a mínim pensa en la llei d’en
Murphy. Per malament que vagi una
cosa –exceptuant l’inici d’una competi-
ció d’orientació–  sempre pot empitjorar.
Ànims! 
Villa de Santpedor . Després de l’èxit
del Raid de Rebost, l’esprint urbà del
dissabte, 15 de setembre organitzat en
exclusiva pel jovent del COC, va enge-
gar l’etapa de tardor  de la nostra orien-
tació. Molt bé! I el diumenge, amb mapa
d’estrena d’en Carles Loré, el Trofeu
Carles Lladó, “that’s me!”, va tenir un
inici un pel desbordat per l’èxit del gran
nombre de participants no inscrits. A dos
quarts de nou ja hi havia cua. L’èxit és
l’èxit! 
Al cost at del canal. Era maco i distret
córrer per aquell viarany al costat del
canal. Era tan distret que vaig anar pas-
sant de llarg fins a sortir del mapa. La
tornada va ser fàcil però em va semblar
més llarga. I menys distreta. 
El dit perforat. Quan se’m va trencar la
broca tot muntant els trofeus, en comtes
de perforar el marbre, em vaig perforar
el dit. L’orientació té riscos. I cal anar en
compte. A més d’entrenar, és clar!
Els guanyadors. L’Annabel F. Valledor i
Biel Ràfols es van endur els ferros del
trofeu. Un any més, gràcies! I una bona
abraçada a tots. I a totes! C. 
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Recordeu que cal vacunar-se:  tant de l’Hepatitis B, com del Tètanus.  Per
molta cura que tinguem sempre hi ha el risc de fer-se alguna ferida.



Dibuix: Mireia Vidal


