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CLUB D’ORIENT ACIÓ CATALUNYA

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

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

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

Junta (tots els membres):   junta@clubcoc.org
Presidenta (Véronique Hillion):  president@clubcoc.org
Secretari (Thierry Davin):  secretari@clubcoc.org
Tresorer (Tere Gri):  tresorer@clubcoc.org
Gestió de llicencies (Thierry Davin):  llicencies@clubcoc.org
Inscripcions lliga espanyola (Mercè Miguel): lligaesp@clubcoc.org
Serveis electrònics:  serveis@clubcoc.org
Webmaster (Thierry Davin):webmaster@clubcoc.org
Orientacoc (Adrià Triquell i Carme Cristòfol):  orientacoc@clubcoc.org

Volem agrair al Hans Gemperle i l'Erna l’amabilitat que tenen amb nosaltres
sempre que els hi demanem fotos per l'orientaCOC. En aquest número, a ban-
da de la portada, n'hi trobareu unes quantes més. Com la majoria deveu saber
ja, el Hans és un exorientador i alhora un magnífic fotògraf. Normalment se-
gueix tota la lliga estatal, en fa un reportatge i el penja a la seva web (www.fo-
togemperle.com)

També volem agrair l'esforç que ha fet la Reis Triquell per poder documentar
l'article sobre les paparres. És de lectura obligada pels qui anireu als mundials
de veterans a Àustria, i molt recomanable per a tots aquells que de tant en tant
aneu a córrer per Europa en boscos on hi ha paparres. Coneixem personal-
ment un orientador europeu d'elit que va estar molt greu, i com a conseqüèn-
cia de les seqüeles ha tingut que deixar l'orientació.

Carme i Adrià



Ja tenim president! Finalment, el COC i tots nosaltres ja tenim president en el
molt honorable Toni Serrallonga i Gasch. Després de les sol·licituds rebudes i de
les consultes posteriors fetes per ell, en Toni ha acceptat fer-se càrrec de la presi-
dència del nostre Club. Tots li hem de desitjar encert i sort i els que puguem ens
hem de posar a la seva disposició per continuar fent del nostre Club una entitat de
prestigi i satisfactòria per a tothom. Per tal de formalitzar oficialment la nova Junta,
queden convocades noves eleccions (dimecres 19 d’abril a les 20:00, seu del
club).

En ser una molt bona notícia d’última hora, cal considerar la ressenya “El Club in-
forma” d’abans de que en Toni es decidís a acceptar el càrrec. És la següent:

El prestigi del COC. Tant pel nombre de socis i el nivell de la major part d’ells i el
nostre planter, com pels desplaçaments i èxits a les competicions espanyoles i in-
ternacionals i per les competicions i trobades que organitzem i per la nostra web i
l’ORIENTACOC, podem estar prou satisfets de l’alt prestigi del nostre Club. Però,
reconeixent que la causa principal d’aquest prestigi és la qualitat dels bons orien-
tadors que hem tingut la sort d’haver pogut formar, cal reconèixer que, a partir de
la creació del Club, el 1988, aquest prestigi ha estat guanyat especialment a base
de la il·lusió, la dedicació i l’esforç que hi han posat els seus socis més addictes i,
col·laboracions puntuals a part, cal reconèixer que els més addictes són pocs. 

Un exemple, la Junt a COC. En no haver-hi candidatures presentades, les elec-
cions de Junta simplement van passar, amb força pena i sense gens de glòria. Cal
esperar que, amb l’empenta renovadora que es pot estar aproximant, la propera
temptativa doni bons resultats.
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El Club informa ...

Portada: XVII Costa Cálida - Lliga espanyola (Foto Hans Gemperle)

No ha sigut una decisió fàcil per a mi, però finalment he decidit presentar la
meva candidatura a la presidència del Club. Estic segur que en un club com el
nostre hi ha gent amb ganes de tirar endavant el nostre esport, tot gestionant les
diferents tasques del club. La meva intenció és aprofitar aquestes energies, que
tant poden venir de la joventut com de l’experiència.

Darrerament la majoria de tasques d’organització i de gestió del club les porta-
ven molt poques persones i això ha fet que els últims mesos s’hagi baixat una
mica la guàrdia sobre diverses feines a fer, sia  per omissió o simplement per sa-
turació de feina. Es doncs un dels meus objectius redreçar aquesta situació i fer
comprometre més gent en la gestió del club.

Toni Serrallonga



Un altre exemple. L’escàs esperit de col·laboració, potser a causa de que pot
semblar que les tasques i les trobades d’orientació s’organitzen soles, va quedar
ben palès en la minsa resposta a la crida per a l’organització del Campionat Esco-
lar del Vallés Occidental, a Sant Cugat, encarregada a membres del Club i en el
que van participar-hi 252 nois i noies. Amb la particularitat, a més, que hi havia una
oferta econòmica al Club, que es va perdre.

Socis del COC! Ningú no s’ha de veure obligat a col·laborar. Les col·laboracions
han de ser espontànies i alegres, però tots els socis han de ser conscients que les
tasques no es fan soles i que el Club necessita la col·laboració de tothom. A més
de crear una nova Junta, els temes immediats i per als que es demana col·labora-
ció són els següents. 

Festa COCACOC de Campions. Dinar d’homenatge als orientadors del COC que
hagin fet podi als Campionats d’Espanya i per rebre les adhesions de tots els que
tenen ganes i possibilitats de col·laborar amb el Club, que cal esperar que siguin
importants. Data, el proper 20 de maig, entre els Campionats d’Espanya i els de
Catalunya,

Competició de Cop a al Pallars Jussà. El nostre Cub te el compromís d’organit-
zar aquesta competició el 30 d’abril. Finalment s’ha decidit celebrar-la al port de
Comiols, un terreny que fa molts anys que no ha estat trepitjat per cap orientador. 

IV Trofeu internacional Ciut at de Barcelona. L’organització del IV Trofeu Inter-
nacional ja està engegada. Com les tres primeres, és una iniciativa i una organit-
zació del COC, amb la col·laboració de la Federació. Pot ser el mes de novembre i
hi ha la possibilitats que hi pugui participar la selecció de Finlàndia, o la de la Re-
pública Txeca, i amb possibilitats també que el Trofeu sigui institucionalitzat per
celebrar-lo cada dos anys. Els equips estaran formats per tres nois i tres noies i la
gran novetat d’enguany serà la presentació i participació per primer cop de la Se-
lecció Júnior de Catalunya. Una sòlida selecció formada amb tota probabilitat per
quatre o cinc socis del COC, entre els sis membres de l’equip. 

Altres notícies. Abans dels Campionats de Catalunya es realitzarà un entrena-
ment COC, amb en Lluís Ferrer de monitor, tant per als que entrenen amb assiduï-
tat com per als que no ho fan mai; hi ha possibilitats de recerca d’un esponsor con-
cret i, pel que fa al jovent, oferta de formar part de la nova Junta i de col·laborar en
l’ORIENTACOC, si volen, i definitivament, via oberta al nou uniforme jove! Socis
del COC, cal estar al cas de noves notícies, obrir l’ànim a la col·laboració i, men-
trestant i sobre tot, reconeguem que som uns afortunats!

Finalment. Amb la noticia de tenir ja president, a part de la satisfacció, res no can-
via de l’escrit anterior i sols cal afegir-hi “felicitats a tothom i bons Campionats
d’Espanya”. 
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A l’octubre de 1996
uns quants amics
varen decidir de
fundar un nou club
d’orientació català,

amb la finalitat de promocionar aquell
esport que tant els agradava i que cada
cop era més popular al nostre país.

Parlem del Club Esportiu Xinoxano
Orientació. Els seus fundadors foren
Marc Canals (actual president), Mònica
Aguilera, Carles Boldú, Cristina Rotxés,
Eduard Barceló i Núria Castillo. Imme-
diatament s’incorporà en Felip Gili com
a veterà i la Núria Gili com a júnior. A la
temporada següent (97-98) el club ja
s’afilià a la llavors AECO (actual FEDO).

El club ràpidament va decidir col·laborar
amb la FCOC en organitzacions de
competicions, celebrant, ja en el seu pri-
mer any d’història, una competició d’o-
rientació amb bicicleta de muntanya a
Sentmenat (desembre de 1996), i d’o-
rientació a peu amb els popularment co-
neguts “2 Dies de la Cerdanya” (juliol
1997), la primera competició oficial ca-
talana de 2 dies de durada. 

El club va anar organitzant cada vegada
més activitats, essent el primer club ca-
talà que va organitzar una competició
d’esquí-orientació (La Rabassa 1999) i

fins i tot una disciplina molt especial:
L’Equi-Orientació (Orientació a cavall –
Begues 2002).

De mica en mica, el club ha anat crei-
xent fins arribar a la quarantena de so-
cis, amb gent d’arreu de Catalunya i de
cada una de les diferents províncies ca-
talanes (Barcelona, Girona, Tarragona i
Lleida). És a dir, que tot i ser un club
fundat a Barcelona ciutat, pot dir-se que
el club és multicomarcal.

Un cop consolidats com a club, vam or-
ganitzar competicions a nivell nacional,
el 2001 un prova d’orientació amb BTT
a Navàs; i el 2002, els “2 Dies de la Cer-
danya” puntuables per la Liga Española
a Guils de Cerdanya.

Darrerament cal destacar l’increment
del futur planter del club amb la Xènia,
la Mariona, en Bernat, la Judith i la peti-
tona Aina. Amb les esperances que mi-
llorin la bona feina feta ja pel club.

Què més dir-vos? Doncs que hi ha uns
quants xinos i xines que ens passegem
per tot Catalunya, Espanya i terres enllà
per fer orientació, és clar.

Ah, i no ens oblidem que durant la tem-
porada 2006 el club celebra el seu 10è
aniversari. I com ho celebrarà? Doncs
organitzant una nova prova de lliga es-
panyola a La Seu d’Urgell, on no cal dir
que... US HI ESPEREM A TOTS !!!! 
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Club Esportiu Xinoxano Orient ació

Montse Buscart



Les paparres són paràsits externs tem-
porals de vertebrats, que s’alimenten

de la sang dels hostes. El cos és ovalat i aplanat, tenen una
cutícula molt elàstica i mandíbules en forma d’arpó perfora-
dor. Són de mides petites (els mascles d’1 a 4 mm, les feme-
lles de 6 a 12 mm), però a causa de l’emmagatzematge de la
sang xuclada, poden atènyer mides molt més grans. 

Es troben a tot arreu, especialment a l’herba, matolls, arbustos, boscos i també als
parcs i jardins. Solen esperar entre la vegetació, en una postura típica (les potes
del davant esteses), per poder captar els senyals que els arriben dels possibles
hostes, a qui detecten per l’olor, vibracions o petits canvis de temperatura. Per
arrossegament, pugen al damunt i busquen les zones del cos que són humides,
fosques, de pell fina i amb bona circulació (aixelles, engonal, entre els dits, darrere
els genolls, melic, darrere les orelles, a la base del cabell...). En arribar-hi, s’hi aga-
fen amb força, claven el fibló i comencen a
xuclar sang. 

A causa de les condicions climàtiques, l’èpo-
ca de l’any en qué generalment són més acti-
ves és des de la primavera fins a la tardor . 

Les picades poden provocar:

º   Lesions localitzades a la pell
º   Reaccions al·lèrgiques
º   Infeccions locals en arrancar-les si no s’extreuen completament
º   Efectes tòxics per la inoculació d’enzims i neurotoxines que conte la saliva

d’algunes espècies (paràlisi de les paparres). És molt poc freqüent a Europa
º   Algunes espècies, si estan infectades, poden transmetre gèrmens i causar 

malalties de diversa consideració, entre d’altres:

-  Malaltia de Lyme o eritema crònic migratori
-  Febre recurrent o de les paparres
-  Febre de les Muntanyes Rocalloses
-  Febre botonosa o exantemàtica mediterrània
-  Febre Q
-  Encefalitis per picada de paparres (primavera – estiu)

Hi ha una vacuna per prevenir l’encefalitis. No està comercialitzada a Espanya,
però es pot aconseguir mitjançant el servei de medicaments estrangers. Es reco-
mana a aquells viatgers que vagin a zones forestals d’Europa Central i de l’Est en
l’època primavera-estiu i que hagin de realitzar activitats, que suposin un contacte
directe amb paparres. Cal tenir en compte, que la vacunació requereix un període
de temps per a completar les dosis necessàries. Demanar informació per a cada
cas concret als serveis de vacunacions als viatgers.
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PAPARRES

Reis Triquell



Recomanacions per a la prevenció de picades

º   Portar roba de colors clars (a fi de poder-
les veure més fàcilment si s’hi enganxen),
que tapi braços i cames, ben botonada (la
camisa posada per dins els pantalons, els
pantalons dins de les botes o mitjons, etc.)
i sabates resistents i tancades. 

º   Evitar seure  a terra  o en troncs d’arbres
en zones de matolls i vegetació

º   En llocs de molt risc, utilitzar repel·lents
que siguin eficaços per a les paparres:
DEET (dietil toluamida), Icaridin, IR3535 (3
N-butil-N-acetil aminopropionat d’etil), etc. Compte amb l’aplicació de repel·lents
als nens, sobretot en els menors de 2 anys (alguns d’ells, o a determinades con-
centracions, poden produir efectes tòxics). Seguir les instruccions del fabricant de
cada producte concret, quant a: forma d’aplicació, durada de la protecció, aplicació
als nens, a la roba, etc. 

º   Després d’haver acabat totes les activitats a l’aire lliure: examinar i espolsar la
roba, dutxar-se i revisar tot el cos i cabells en busca de paparres. Atès que la trans-
missió de malalties s’incrementa molt a partir de les 24 hores en qué la paparra
està adherida a l’hoste, és molt important la detecció precoç. 

Els llocs on més paparres hi ha són aquells on hi ha vegetació baixa abundant i ar-
bustos, molt bestiar o molts gossos. Es poden considerar en situació de risc totes
aquelles persones que estan molt en contacte amb la natura i animals: ramaders,
agents rurals, excursionistes, caçadors, orientadors, etc.

Recomanacions per a l’extracció

º   No fer-ho directament amb les mans nues, el contacte amb les deposicions o
fluids interns de la paparra ens podria transmetre malalties. Per aquest  mateix mo-
tiu, no aixafar-la sobre la pell.

º   Actualment no s’aconsellen els mètodes tradicionals d’ofegar-la amb oli, vaseli-
na, petroli, etc. Això provoca que es moguin o ensalivin fluids altament infectants,
que van directament al cos de l’hoste propiciant la transmissió dels gèrmens.

º   Amb una pinça fina, agafar la paparra el més a prop possible de
la part bucal i de la pell i fer una tracció progressiva i continua,
mai brusca, fins aconseguir-ne l’extracció. Procurar no prémer el
cos de la paparra ja que podria injectar fluids a la ferida.                

º   Si es queda una part de la paparra a dins de la pell, extreure-la
amb un bisturí per evitar infeccions locals.
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º   Un cop extreta, netejar la zona i aplicar-hi un antisèptic tipus iode o alcohol.

º   Cal  desfer-se de la paparra sense aixafar-la per evitar riscos. Es pot ofegar amb
alcohol o cremar-la.

Si uns dies després de la picada, es presenta alguna simptomatologia (febre, mal
de cap, miàlgia, exantema...) cal anar al metge i notificar-ho.

Conclusions

º   Les paparres són paràsits externs temporals que s’alimenten de la sang dels
hostes.

º   Estan per tot arreu, però sobretot en zones amb vegetació baixa i arbustos on
abunda el bestiar o gossos.

º   Algunes espècies, si estan infectades, poden transmetre malalties a l’home i als
animals.

º   La transmissió de malalties és molt minsa en les primeres hores en què està ad-
herida a la pell. Per tant, és important revisar la roba i el cos després d’acabar les
activitats a l’aire lliure.

º   Per prevenir les picades, s’ha d’utilitzar roba de colors clars ben botonada i que
cobreixi tot els cos. També podem utilitzar repel·lents que siguin efectius per a les
paparres.

º   En cas de trobar alguna paparra adherida a la pell, no se la de tocar amb les
mans nues ni aixafar-la, i procurar extreure-la totalment.

º   Si uns dies després de la picada es presenta alguna simptomatologia, s’ha d’a-
nar al metge i notificar-ho.

Corredors que aneu als WMOC

Consulteu la  pàgina www.wmoc06.com : Informació general, apartat Ticks

Totes les competicions de WMOC tindran lloc en àrees amb paparres. Per a la vos-
tra pròpia seguretat, si us plau, llegiu la pàgina. En cas que tingueu problemes amb
paparres durant la setmana de WMOC, contacteu amb el metge a l’àrea d’arriba-
da.
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D'aquí a uns dies penjarem a la web del COC una ampliació d'aquest document,
amb més fotos i en color. I els que hi estigueu molt interessats, aneu a:

www.zecken.de
Recomanen especialment el vídeo "Die Zecke" que trobareu en l’apartat "Pres-
se, TV-material"



El cap de setmana
de l’11 i 12 de fe-
brer s’iniciava una
nova temporada de
la Lliga Espanyola

a Toledo. A la bonica ciutat del massapà
i El Greco, ens hi vàrem desplaçar per
segon any consecutiu. Per a mi va ser
una immillorable oportunitat de conèixer
(i patir) la nova terminal T4 de l’Aeroport
de Barajas. Amb una línia molt gaudi-
niana, per cert.

El terreny es presentava molt obert,
sense desnivells considerables i amb
bona visibilitat. Vaja, dels que a mi m’a-
graden! El que no em va agradar tant va
ser el rètol que hi havia a l’entrada de la
zona de trobada: “PELIGRO. TERRE-
NO MINADO”, o alguna cosa per l’estil.
Això, més els soldats joves ben proveïts
de fusells em van fer adonar que corrí-
em en una zona de pràctiques militars.
Vaig creuar els dits a darrere l’esquena
per foragitar la malastrugança!

És una sensació estranya la de córrer
pel mig de trinxeres (marcades, o bé
com a rases, o bé com a talussos) i de
búnquers, per no parlar de les “petites
depressions” i sots al terra, que valia
més no preguntar-se per quina raó o
element havien estat causats... Però
vaja, un cop et treies les cabòries del
cap, podies gaudir d’una cursa ràpida i
amb alguns trams tècnics. 

La tarda de dissabte vam anar a la Ceri-
mònia de Lliurament de Trofeus de la
llarguíssima lliga 2004-2005. Va tenir

lloc al saló d’actes d’una important enti-
tat bancària local i va estar revestida de
tota la pompa i la lluentor possible: La
FEDO s’hi va posar de valent, fins i tot
designant una persona encarregada del
protocol. Entre les personalitats assis-
tents, a més a més de les polítiques, el
vicepresident del Comité Olímpico Es-
pañol. Tot molt correcte, formal i seriós,
però amb la pèrdua, pel meu gust, de
l’ambient festiu i el caliu que són inhe-
rents al nostre esport. El COC va recollir
uns quants diplomes i medalles que
acreditaven els llocs del primer al cin-
què de cada categoria.

Diumenge, va ser curiós: anava, jo, cap
a la sortida i sento: “Buena suerte, co-
mandante. ¡Esperamos mucho de us-
ted!”. Un dels soldats de guàrdia salu-
dava d’aquesta manera, i amb un som-
riure d’orella a orella, un company orien-
tador que anava uns metres davant
meu, també cap a la sortida. No vaig po-
der estar-me de somriure també :-)
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Trofeu Quixote - T oledo

Mercé Miguel

Foto: Hans Gemperle



En l’anterior article us parlava dels siste -
mes continus i dels seus corresponents

mètodes (cursa contínua, Fartleck i curses poloneses). En
aquest anem a veure els altres dos que ens van quedar pen-
dents, els d’intervals i els de repeticions . 

La diferència és que, així com en els altres calia córrer sense parar, aquí sí que ens
aturem. D’aquesta manera, podem treballar a intensitats submàximes (75-90% de
la FCM enlloc del 70-80%, com a màxim, dels sistemes continus) i per tant, incre-
mentar el nostre llindar anaeròbic gràcies a l’existència d’un temps  de repòs. Du-
rant  aquestes pauses, el cos es recupera de la despesa energètica produïda i re-
genera les fonts energètiques consumides, que en aquesta intensitat de treball de
què estem parlant, no són greixos, sinó glucosa, glucogen i d’altres components
que s’esgoten ràpidament. La clau és, doncs, el concepte recuperació.

La recuperació pot ser:    

Contínua (1/3 del temps de recuperació- es recupera un 60%).
Ràpida (2/3 del temps de recuperació- es recupera un 95%).
Complet a (3/3 = recuperació del 100%).

Per calcular la recuperació completa, es prenen les pulsacions anant a la màxima
potència, i es veu quan temps es triga en tornar a la freqüència cardíaca en repòs
(no FC basal) i s’estableixen els 1/3 i 2/3 respecte al total. Tant en el sistema inter-
val com en el de repeticions, les variables a considerar seran:
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SISTEMES I MÈTODES PER A L’ENTRE-
NAMENT DE LA RESISTÈNCIA (Part II)

Anna Amigo



- Temps de treball
-   Temps de recuperació
- Nombre de repeticions
- Nombre de sèries (agrupació de repeticions)
- Intensitat de treball

1. Sistemes intervals

Presenten les anteriors característiques, essent el temps de recuperació entre 1/3
i 2/3. És a dir, que la recuperació no és complet a i per tant, a mesura que es van
fent repeticions es va acumulant fatiga. El mètode d’entrenament corresponent a
aquest mètode és el que es coneix com a interval-training o entrenament per in-
tervals, on es tracta de fer diverses sèries corrent a intensitat submàxima, separa-
des per una estona de descans, però no del tot.

2. Sistemes de repeticions

Presenten les anteriors característiques, però la diferència és que la recuperació
entre sèries és complet a o total, és a dir, que abans de tornar a començar a córrer
s’espera fins que el cor s’ha recuperat del tot (repeteixo, no les mínimes, sinó les
que teníem abans de començar a entrenar). Generalment, s’ha considerat que
equival a baixar fins a 120 batecs/min o una mica per sota, tot i que és millor no ge-
neralitzar i calcular-ho amb les pròpies pulsacions.

D’entrada, l’objectiu principal és que us adoneu dels avantatges de cadascun
d’ells. Amb els mètodes continus es pot treballar a menor intensitat, però cal mol-

tes hores d’entrenament. En canvi, en els
d’intervals i els de repeticions, podem tre-
ballar a més intensitat perquè intercalem
descansos. Ens permeten millorar el llin-
dar anaeròbic i no requereixen tant entre-
nament. És a dir, les sessions seran més
curtes, però també més esgotadores, tot i
que més profitoses en el sentit de millora.
Cada un té un lloc i una funció al llarg d’u-
na temprada esportiva.

Els continus serien indicats per preparar
els principis de temporada, i amb els inter-
vals i les repeticions treballaríem més en-
davant, quan s’acostin les competicions
importants, reduint el volum d’entrena-
ment però augmentant-ne la intensitat.
Més endavant, podem aprofundir en les
variables de cada un d’ells.

11



Al clàssic World
Ranquing Event
del “Trofeo Interna-
cional Costa Cáli-
da”, vint-i-tres  co-

quis van baixar cap a Fortuna a lluitar
contra uns quants catalans, molts es-
panyols i un munt d’escandinaus i, es-
pecialment, a lluitar contra aquells tan
característics terrenys de Múrcia. 

Els podis no van ser tan nombrosos
com altres vegades però sí d’alt nivell.
En Marc Serrallonga i l’Anna Amigó,
ambdós amb gran autoritat, van ser
guanyadors a H16 i D35 respectiva-
ment. En Biel Ràfols tercer a H20, però
sense ser superat per cap espanyol i
solament amb dos escandinaus al da-
vant i amb molts altres darrera, i l’Ona
Ràfols fou segona a la competida cate-
goria de D20, també amb estrangeres
darrera. 

De la resta cal destacar el duo Pol-Aleix
del clàssic trio, a vegades quartet,
COC-H16. Dos  nois que, competint a
H18 per poder entrar a la lluita per parti-
cipar als Campionats Europeus de Ca-
dets, ho van fer prou bé. I després de la

competició de diumenge i el repartiment
de guardons tots cap a casa de tornada. 

Tots menys els afortunats passatgers
de dues autocaravanes que, amb temps
lliure per gaudir-lo, van poder empalmar
el Costa Cálida amb el Trofeu Interna-
cional d’Archidona (Màlaga). I uns per la
costa i els altres per l’interior, per poder
canviar impressions a la retrobada, van
tirar avall que fa baixada cap a Andalu-
sia. I les impressions foren prou bones. 
Per la costa, primer Mojacar, municipi
blanc i impressionant allà dalt, i després
el Parc natural de Cabo de Gata, amb
caminades per platges gairebé verges,
com les “de los Muertos”, la dels Geno-
vesos o “el Playazo”, i la punta del Món-
sul i “el Cabo” i “las Salinas”, i els ports i
els mercats de peix, amb un espasa de
més de tres metres amb el nas enfilat al
sostre.

I per l’interior, els Vélez, el Blanco amb
el seu emblemàtic castell –sols part d’ell
ja que una altra part se la van emportar
als Estats Units– i el Vélez Rubio, amb
la seva “Cueva de los Letreros” amb les
pintures rupestres liderades pels seus
“indalos”, caçadors mesozoics brandant
l’arc per sobre el cap. Pintures d’òxid de
ferro i greix que, des de fa 7 o 8 mil
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Costa Cálida i Archidona
Una setmana d’orient ació turística

Tere Gri

El Monsul



anys, aguanten en
aquelles roques
les agressions del temps i dels primitius
homes d’avui dia. I després, els habita-
cles troglodites de Guádix, amb les se-
ves xemeneies i antenes sortint de terra
com bolets, i encara visites de prou inte-
rès més avall. 

I per als dos costats, tant baixant per

l’interior com per la costa, tots els seus
castells construïts per defensar-se con-
tra els pirates berbers i, a més a més,
naturalment, les graellades o gambes a
la planxa i el clàssic “bienmesabe”, per
postres. I, finalment, el tro turístic-ar-
queològic-cultural, els dolmens d’An -
tequera , tocant a Archidona. Especial-
ment el dolmen Menga. Per als interes-
sats en aquests temes, cal dir que el
Menga és una construcció prehistòrica
extraordinària, única al món. Una cons-
trucció titànica feta fa més de quatre mil
anys. Set panys de parets monolítics a
cada costat de l’entrada, tres pilars per
sostenir el sostre i la sala del fons co-
berta per una sola roca plana de gruix
espaterrant i de més de 25 m2 lliures a
la vista. I tot cobert per un túmul de 50
metres de diàmetre. Impressionant i in-
comprensible! 

I els coquis, al cap d’onze dies de turis-
me-O, força contents del seu periple
hispànic, cap a casa altra volta, que
també s’hi està bé. 

Fins una altra. 
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Dolmen de Menga

Indalo



Cracs-O del 2020



Encara que no hi van ser tots, hi van ser
molts i la fotografia "Cracs-O del 2020",
feta a Tous en acabar la XIX de l'Anoia, ja
ha començat a fer història als diaris
"Mundo Deportivo" i "El 9 esportiu". 



Ja fa dies que em
van demanar que
parlés d’orientació i
cartografia a la
meva feina per a la

revista del COC, i ja sabeu com costa
d’anar tancant compromisos, però aquí
estic i, curiosament, enceto aquest arti-
cle just avui que vinc de fer formació en
orientació a la nova promoció de bom-
bers de l’Ajuntament de BCN. Això no
us ha d’estranyar perquè, com segura-
ment ja sabeu, fa temps que les curses
d’orientació són presents en el currícu-
lum formatiu dels bombers.

A tots aquells que ens apassiona l’orien-
tació i ens passem moltes estones mi-
rant amb detall trossos de paper amb
corbes de nivell, moltes vegades se’ns
fa difícil veure que més enllà d’aquesta
pràctica esportiva que tant ens fascina
hi ha una de les capacitats més impor-
tants de l’ésser humà. I al darrera d’a-
questa qualitat, tota una ciència, una
tècnica i una indústria que han permès,
des de sempre, que els homes ens si-
tuem en el món que ens envolta.

La necessitat d’orientar-se correcta-
ment, doncs, és molt important  per al
bomber. No només es tracte de trobar
punts en l’espai, sinó trobar-los amb ve-
locitat i minimitzant els errors (us sona
això?).

Una gran part dels serveis que fem són
de característiques urbanes i, per la
cual cosa, els callejeros són una eina
imprescindible. Si entreu a qualsevol
parc de bombers, veureu que la paret
de la cabina es troba entapissada de
mapes de les diferents poblacions, de
mapes diversos de la zona i d’un enor-
me moble arxivador on hi ha tots els ca-

rrers de les poblacions principals orde-
nats en fitxes individuals, on es marca el
camí més ràpid per accedir-hi.

Però potser el que més ens interessarà
com a malalts dels mapes, no és tant la
planimetria urbana a l’abast de qualse-
vol que ho reclami a l’Ajuntament, sinó
la cartografia de la resta del territori. Els
bombers en tenim una de particular i es-
pecífica per a emergències. 

Com moltes coses en el cos de bom-
bers, els focs del Solsonès del 98 van
marcar un abans i un després. Acabats
els focs, la societat va demanar explica-
cions de la resposta donada a l’emer-
gència, i els bombers vam ser  criticats
per  moltes coses, aquest procés va ser
indubtablement molt positiu perquè
aquestes crítiques denotaven serioses
mancances del cos i van obligar  l’admi-
nistració a invertir i treure’ns de l’ostra-
cisme al qual ens tenia sotmesos (re-
cordeu que estem en el mateix departa-
ment que els Mossos i la prioritat pres-
supostària és escandalosament dirigida
al cos de policia). I així va arribar més
personal, més material i, per descomp-
tat, cartografia.

Una de les crítiques dirigides  als bom-
bers era que no sabiam arribar als llocs.
I així era, i he de dir a favor dels com-
panys, que quan un és del Prat del Llo-
bregat i va a un foc a Su (el Solsonès)
sense mapa o en el millor dels casos
amb un 1:50.000 del cartogràfic, ho té
difícil. Heu intentat alguna vegada arri-
bar a un punt de bosc amb un mapa co-
marcal? Doncs això, finalment l’admi-
nistració s’en va adonar que els bom-
bers intentem donar solucions bones i
ràpides a les emergències però que els
miracles, fins avui en dia, ens són ve-
tats. 
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Bombers i Orient aciò

Josep Mayolas



Així neix en gran mesura una unitat que
es dedica a proporcionar cartografia es-
pecífica a la Direcció General d’Emer-
gències. I junt amb aquesta, la convic-
ció de la importància de l’orientació com
a eina bàsica per als bombers, i neixen
els cursos de formació i la utilització de
tecnologia de geoposicionament per a
moltes activitats (des de focs forestals
fins a recerques). En aquest context,
són completament lògiques les moltes
hores de formació en cartografia i conei-
xement del territori per als bombers no-
vells, que inclou fins i tot una cursa d’o-
rientació amb mapa d’orientació, els
cursos de reciclatge i formació contínua
en orientació i cartografia, els cursos en
GPS i oziexplorer i la creació d’unitats
de bombers especialitzats en cartogra-
fia que es dediquen a fer treball de
camp.

La cartografia operativa de bombers
parteix de la base comarcal de l’ICC, és
una escala ampliada a 1:25.000 que in-
corpora tots els elements que poden in-
teressar al Cos de Bombers (basses, hi-
drants, heliports, parcs de bombers,
etc). La xarxa de camins té una llegen-
da específica. Si en un mapa de BTT-O
els camins es defineixen per la seva ci-
clabilitat, en bombers els diferents tipus
de camins es dibuixen en funció de la
seva accessibilitat amb vehicles tot te-
rreny (lleugers i pesats). Així tenim ca-
mins on poden passar dos BRP (ca-
mions)  alhora, camins amb giradors o
espais per intercanviar vehicles, camins
on un BRP passa just i camins on no
passa però passa un lleuger (pick ups,
Terranos, etc) .

Aquesta eina nova és excel·lent per
abordar les diferents tipologies de ser-
veis que tenim. Però, com sempre que
parlem de mapes, hem d’entendre que
aquests són una cosa viva i que si no hi
ha treball de camp continu, aquests ca-
duquen. En zones forestals; els camins
canvien d’estat, alguns desapareixen i

se n’obren de nous.

Pels que ja som més exigents i estem
acostumats a treballar amb altres ma-
pes (hi ha un nombre espectacular d’o-
rientadors o muntanyencs en el Servei),
els mapes del Servei són poc actualit-
zats (mapa base 1:50.000 del ICC),
amb escàs o nul treball de camp (ex-
cepte algunes zones), amb corbes de
nivell difuses (ampliació del 1:50.000),
equidistància 20 metres i sense ombre-
jat que dificulta molt la lectura del relleu.
Ara, això sí, com sempre, els mapes es-
tan orientats al nord , i sempre que ens
equivoquem ara ja podem donar la cul-
pa al mapa (us sona això?).

Indubtablement, per a nosaltres la car-
tografia és una eina imprescindible, i si
aquesta fos de qualitat ja seria perfecte.
Però bromes a part, òbviament hem
guanyat tenint els nostres propis ma-
pes, ara cal que els millorem prou com
perquè ens resultin molt més útils. Mal-
grat tot, quan estic en un incendi i no hi
ha manera de trobar la pista que ens in-
teressa, sempre recordo que en Marek
deia que amb un mapa bo qualsevol
s’orientava. Suposo que això em motiva
per interpretar de nou el paper guixat i
confús que tinc entre les mans.

Me’n vaig sortint, només espero que
amb aquest excés de zel algun dia no
arribi a casa amb el serrell socarrimat.

17



1- Vaig conèixer l’orientació a través de la Montse Cervera, mare del meu amic
Jordi. Era per allà l’any 1990, quan teníem tan sols 6 anys. Ens agradava molt sor-
tir a la muntanya i fer excursions, perquè la mare del Jordi
ens havia transmès aquesta afició des de petits, cosa que,
ara, després dels anys, ho agraeixo molt. I vam trobar en l’o-
rientació una altra manera molt interessant d’anar a la mun-
tanya, ja que combinava l’exercici físic amb l’habilitat mental.
Els primers anys, el Jordi i jo corríem junts a No Iniciats fins
que, després d’insistir-nos una mica, vam decidir provar de
fer-ho sols. Ara, a causa dels estudis, no puc practicar gaire
l’esport, però sempre que vaig fora m’encanta agafar un
mapa i orientar-me i guiar-me pels llocs. 

2- Doncs, la veritat és que em vaig apuntar al COC perquè
en aquella època era l’únic club d’orientació de Barcelona.
Però crec que ara també hauria escollit el COC, perquè és on conec a més gent.

3- Recordo molt el campionat de França de l’any 2002, a Ste.Marie-Oloron. So-
bretot la cursa de relleus de l’últim dia. Plovia i estàvem quasi a dalt d’un port de
muntanya. Sort que era a l’agost! Des del punt de sortida es podien veure alguns
trams del recorregut, les conegudes “fites vista”. Però va haver un moment que va
baixar la boira i no es veia res! També recordo que en un tram del recorregut esta-
va tot enfangat, i vaig ficar el peu fins al genoll. 

Una altra anècdota que recordo és a Vilaller, ara fa dos o tres anys. Vaig sortir dels
primers i, en arribar a un camp, va sortir un pagès tot enfadat i amb un bastó a la
mà. En aquell moment èrem uns cinc per la mateixa zona. Ens va començar a per-
seguir i a cridar, i tots vam sortir corrents, intentant evitar-lo. Després de la cursa
ens van dir que era un pagès que no havia assistit a la reunió informativa que hi
havia hagut al poble feia uns dies.
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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. 

Alejo Buxeres

1- Vaig començar l’any 89 en una cursa al Coll de l’Espinagosa perquè l’Anna em
va enredar, i com que jo li anava al darrere com un gosset… Però, després de 4 o 5
curses li vaig dir que m’agradava més escalar. Tot i això em va pregar que anés a
una cursa que es feia a Font-romeu … allà vaig quedar “orientitzat” de per vida.
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2- Era el club de l’Anna (li hauria fet un lleig si m’hagués fet del
Minerva).

3- Uf! Moltes… us en diré dues de fa molts anys. L’any 91 fèiem
una cursa a Font-romeu, i 3 gossos força grans van decidir fer-
me córrer més del compte. A base de saltar marges me’n vaig
desfer de dos, fins que un marge massa gran em va fer aturar de
cop: m’havia trencat la cama. El gos que em perseguia es va
quedar dalt sentint-me gemegar i cridar: “baixa ara si tens pe-
brots!”. Aquell dia, al cap de dues hores feia 30 anys, no va ser
un bon començament. 

L’altra, és famosa pel meu mal humor en arribar de les curses.
En una que havia organitzat el meu amic i padrí de casament a La Salut, jo arriba-
va tot esgarrinxat amb la samarreta trencada al cap de 3 hores i mitja... i allà m’es-
perava ell dient-me: “com ha anat? com t’has fet això?”. Jo, que no estava per
bronques: “res, no passa res!”. I ell: “home...digues què ha passat!”. Jo, ja no podia
més: “doncs que aquest camí s’acaba en un laberint d’esbarzers de 2 metres d’al-
çada, hi he estat quasi una hora per sortir!”. I ell: “doncs per què hi anaves per
aquest camí, si no existeix!”. “Hi he anat perquè l’has dibuixat al mapa i era el més
recte fins a la fita!”. “Mira noi, si no t’agraden els meus mapes, no cal que tornis!”
…Tot aixó de bon “rotllo”, que me l’estimo molt el meu amic.

Carles Loré

Obert tot l’any
Preus per temporada. Rutes a peu i BTT

CAL RECTOR S/N
08962  Puig-Reig (Barcelona)

TEL. 93 838 01 90

www.campingpuig-reig.com



º   Ester Trias Font i Francesc Edo Trias
º   Eudald Mesegué Gri
º   Mireia Patiño Coll
º   Joan Carles, Pia Aurelia, Carles Gabriel i Joan Guillem Castell
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Cal que ens coneguem. Benvingut s ......

Nous socis incorporats en el darrer trimestre:

I la nostra enhorabona als feliços p ares
de l’Àlvar Soro Duran i la Maylis Davin
Hillion

Àlvar

Maylis

Ester Trias i Francesc Edo
Eudald Mesegué
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Mireia Patiño (i l’Alba)

Pia
Aurelia

Carles
Gabriel

Joan
Carles

Joan
Guillem



“RUNS WILL
TAKE WHA-

TEVER THE WEATHER “

Tot fullejant una revista especialitzada
d’atletisme, vaig llegir una frase que és
aplicable al món de l’orientació; aquesta
sol acompanyar els horaris en les pro-
ves de  “cross country” britàniques (Ep!
que consti que ens hem documentat), i
la podríem traduir com “Les curses tin-
dran lloc encara que caiguin xussos de
punta.

I és que cada diumenge, atletes de to-
tes les condicions accepten el repte de
córrer entre boscos i prats, tot sovint so-
bre el fang provocat per la pluja, a canvi
del plaer i la llibertat de fer exercici en
camp obert. 

L’última vegada que vaig estar a Sant
Martí de Tous, va ser l’any del maleït “di-
luvi universal” que va esfondrar un pont
al Llobregat, i d’aquell any encara tinc
gravada la imatge d’un orientador
creuant l’inflat toll d’aigua del Gorg de la
Fou, amb l’aigua fins a la cintura; tot
semblava indicar que aquest any, tam-
bé plouria. Aquest diumenge, tot espe-
rant la sortida, molts corredors especu-

laven sobre la quantitat de fang que es
trobarien en la cursa. Com era d’espe-
rar, cap d’ells es va fer enrere.

La XIX de l’Anoia, a Sant Martí de Tous
esperava a més de 200 competidors de
totes les categories, i una vegada més
cal agrair a l’organització la dedicació i
l’esforç emprat perquè tot funcionés so-
bre rodes. Tots sabem la dificultat que
implica el traçat de circuits, i més enca-
ra si en el terreny, la vegetació i la clima-
tologia no acompanyen gaire.

Pel que fa als resultats, cal
destacar la bona actuació dels
corredors del COC, aconse-
guint un total de 13 podis en
les diferents categories.

Al lliurament de premis es va
fer la fotografia històrica dels
cracs del 2020, com prediu en
Carles, per això no sortim els
sotasignants.

Esperant que us hagi agradat,
bon profit i ... Bona Cuina! (ai, perdó,
BONA CURSA!)

Homes elit: 2n - Biel Ràfols
Dones elit: 1a - Ona Ràfols / 3a - Anna
Serrallonga
Dones 35: 2a - Montse Cervera
Homes 20: 1r - Pol Rafols / 2n - Marc
Serrallonga / 3r - Aleix Serrallonga
Dones 40: 1a - Reis Triquell / 3a - Geni
Canal
Homes 45: 2n - Xavier Cercós
Homes 14: 1r - Lluís Vidal
Homes 12: 1r - Joel Serrallonga / 2n -
Joan Carles Cullell / 3r - Nil Galeote
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XIX de l’Anoia (Cop a catalana)

Albert Martí i Maria del Mar Mont serrat



El 18 i 19 de març es va disputar
a les Navas del Marques (Sierra

de Guadarrama) el Trofeu Martin Krondlund, compe-
tició en homenatge a l’introductor de les curses d’o-
rientació a Espanya. El desplaçament fins a Madrid
aquesta vegada es va fer amb autocar, que sempre

ajuda a suportar millor les hores de carretera i et permet intercanviar informació i
saber notícies dels col·legues. Un cop a la Sierra, la majoria de catalans es van
allotjar a l’alberg dels maristes situat al poble de Los Molinos, al peu de la Sierra.

Dissabte al matí, una intensa boira i pluja va fer que la cursa de dissabte fos força
dura. La poca visibilitat i el sotabosc van dificultar encara més la prova, que ja era
tècnica per si sola. De fet, els terrenys d’aquells paratges tenen fama de ser dels
més tècnics i idonis per practicar l’orientació.

El dinar de dissabte el van fer la Paqui i el Dudu, i a la tarda vam celebrar l’aniver-
sari del Marçal Serrallonga, 17 anys! Al vespre vam anar a dormir d’hora per recu-
perar les forces gastades en la cursa matinal.

L’endemà el temps va millorar una mica, tot i que feia més fred. De tota manera, el
simple fet de veure que el sol treu el nas entre els núvols ja anima. La cursa va ser
molt ràpida en general, amb poca dificultat tècnica. Al final dels dos dies, tal com
fan l’Ester i el Roger quan baixen a córrer a la Península, l’Annabel i el Tommi
(BOns tots dos) es van imposar a la categoria absoluta i ara podran decorar el pis
amb dos magnífics exemplars d’espasa ibèrica de mida natural. Esclar que sem-
pre els poden fer servir d’escuradents...

Pel que fa als resultats del COC, s’ha de destacar els primers llocs de l’Anna Amigó
(D35), Geni Canal (D45) i Marc Serrallonga (H16), el  segon del Biel Ràfols (H20), i
les terceres places del Gerard Serrallonga (H14) i l’Ona Ràfols (D20). I ara la pròxi-
ma cursa de Lliga espanyola ja és el campionat d’Espanya. Aquest any hi hauríem
de fer un bon paper, encara millor que el de l’any passat a Galícia!
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Martin Krondlund 2006

Biel Ràfols

Primer podi del Gerard Serrallonga a Espanya



Declinació magnè -
tica
- L’estrella polar no
és una estrella.

–No? Si no ho és, què és?
–L’estrella polar són tres estrelles, la Aa,
la Ab i la B. Però com que sols estan se-
parades uns quants centenars de milers
de milions de quilòmetres, des de la te-
rra semblen una de sola. Per això, amb
les tres polars com a indicadores del
Nord, per agafar un rumb en una cursa
nocturna no és necessari realitzar cap
correcció de declinació.

Eficàcia i admiració
–Papa, papa! 
–Digues, Cristina.
–Avui, a més de vendre molts números
de la panera de Nadal, he conegut en
Tommi Tolkko!

Orient adors a les curses de fons. L’o-
rientador és un esportista que a les qua-
litats físiques no sols hi ha d’afegir la
tècnica sinó també una ment analítica,
decidida i intel·ligent. I si, a més de pos-
seir aquestes qualitats, guanya curses
de fons, la satisfacció del col·lectiu
orientador és alta. Tommi Tolkko, guan-
yador de la cursa “Mar i Murtra”, de 20
quilòmetres, entre més de 700 corre-
dors! I en Lluís Ferrer, cinquè! I l’Anna-
bel Valledor, primera entre gairebé cent
corredores! Enhorabona a tots tres. I al
BO pels seus emblemàtics socis!

“Cal entrenar”. Per a alguns, queda
ben clar que la consigna funciona. 

Dues de dues, el nivell dóna prestigi.
Per entrenar en terrenys similars als

dels Campionats d’Espanya, una pare-
lla coqui i una bona van participar a la
Interegional Midi Pirinèes, a Mezens,
Llenguadoc. I de dues dues. L’Annabel
primera a DE, com a èxit precursor del
seu bon paper posterior a Dinamarca. I
l’Ona primera a D Espoire Elite. I en Llu-
ís Ferrer, segon a HE. Malgrat el des-
concert inesperat dels organitzadors, el
nivell dóna prestigi. I, atenció! que
abans dels Campionats d’Espanya, hi
ha una expedició preparada per tornar a
entrenar a Mezens. 

XIX de l’Anoia, S portident. Després
de l’huracà matinal, l’estrena per part
del Club del control electrònic va anar
prou bé. Reconeixement de mèrits al
Toni Serrallonga i col·laboradors.

14,15 i 16 d’abril, Campionat s d’Es -
panya. Malgrat no haver estat aplicat el
“Pla estratègic per guanyar els Campio-
nats del 2006 i tots els altres”, indivi-
dualment existeixen grans expectatives
i, en relleus, sense prou possibilitats de
repetir l’apoteosi catalana als Campio-
nats celebrats a Castelló, com a mínim,
Catalunya surt favorita a HS, amb en
Roger, en Biel i en Lluís F., i a H Cadets,
amb l’equip íntegre del COC, Marc, Pol i
Aleix, o potser Roger S. I força possibili-
tats també hi ha a les categories feme-
nines. Orientadors catalans, nois i
noies, ànims, il·lusió i empenta!

COCACOC de Campions. Per celebrar
els resultats apuntats a la nota anterior,
caldrà organitzar la segona gran festa
d’homenatge capicua als campions, la
COCACOC. I si no hi ha sort, també.  

L’orient ació cat alana. L’orientació ca-
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talana, i amb ella el COC, progressa i
l’ORIENTACOC en dóna fe. Que sigui
per molts anys!

POPULARS I PIPIS, REESTRUCTU-
RACIÓ 

Populars. Malgrat que les sol·licituds
de col·laboració no obtenen prou res-
posta, caldrà continuar organitzant
competicions i, amb la finalitat d’estal-
viar feina d’organització, d’algunes de
les competicions populars del COC serà
suprimit el circuit Open, ja que és el de
més compromès, especialment si s’han
de revisar els mapes. Per intentar aug-
mentar la seva efectivitat divulgadora, el
circuit de No iniciats s’ampliarà amb una
lliçó d’orientació. 

Els encint ats. És evident que són una
bona eina per engrescar la canalla i els
seus pares i, a petició d’alguns d’ells,
serà millorat el seu format. Com ja s’ha-
via fet en altres ocasions, s’afegiran un
parell o tres de controls fora circuit i,
quan un nen o una nena comencin a do-
minar l’orientació del mapa i la seva la
lectura i la del terreny i, a més de saber
fer dreceres, sàpiguen trobar els con-
trols sortint de l’encintat, serà el senyal
que poden passar a un altre circuit de
nivell superior, el Ni infantil. 

Objectiu primer dels encint ats. L’ob-
jectiu què més interessa aI Club és cre-
ar l’ambient adequat en el que els socis
se sentin satisfets de formar part d’un
col·lectiu d’esport ferm, sa i amb un no-
table nivell d’amistat i companyonia. I
un cop els pares s’adonen d’aquest ex-
traordinari ambient que ha sabut crear
l’orientació catalana i que l’orientació és
un esport formatiu, culte, familiar, útil i
divertit, el següent objectiu dels encin-

tats és que la quitxalla s’ho passi bé
practicant un exercici físic a plena natu-
ralesa.  

Segon objectiu. Al mateix temps que
intentar assolir els objectius anteriors,
és del màxim interès formar un planter
que pugui conservar i millorar el nivell i
el prestigi del Club actuals. Això cal
aconseguir-ho de manera continuada
però, donat que l’edat dels nens i nenes
de l’encintat cada cop és més baixa,
s’ha d’aconseguir alhora sense forçar
mai la manera de fer dels nens ni voler
fer-los millorar amb  presses. 

Result at dels encint ats. Com exemple
de la progressió i l’èxit d’un orientador
sortit dels encintats del COC cal recor-
dar sempre el cas del Lluís Vidal que,
acomboiat sempre pel seu pare, va pas-
sar de fer dreceres i buscar els controls
fora dels encintats a guanyar el Cam-
pionat d’Espanya 2005, categoria H12,
amb 11 anys.
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D-E
1 Alba Baena Veleta
17 Carme Pararera Sala COC  

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

D-35
1 Judith Checkley Totana-O
6 Mercè Miguel Díaz COC 
11 Anna Amigó Bertran COC

D-40
1 Amor Murcia Lorca-O
10 Montse Cervera COC 

D-45
1 Consuelo Galindo Veleta
11 Geni Canal Pey COC 
13 Reis Triquell Salomé COC 

D-50
1 Piedad Pastor Sant Joan Alac.
5 Carme Cristòfol Nadal COC 
6 Teresa Gri Espinagosa COC 

H-E
1 Javier Gomez Imperdible
18 Lluís Ollora COC

H-12
1 Carlos Saez Caravaca-O
12 Joel Serrallonga COC 

H-14
1 Oscar Vila CE Colivenc
19 Gered Serrallonga COC 

H-16
1 Marc Serrallonga COC
16 Pol Ràfols COC
17 Aleix Serrallonga COC

H-18
1 Antonio Martinez CE Colivenc
30 Roger Solé COC 

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

H-21
1 Raúl Martín La Brújula
54 Jordi López Cervera COC 

H-35
1 Angel Rojas Aviles Ultrafondo
43 Iñigo Imaz Larrea COC 

H-40
1 Luís Martin Adyron
23 Carles Loré COC
26 Toni Serrallonga COC
38 Marc Ràfols COC
43 Xavier Serrallonga COC

H-55
1 Antonio Rodriguez Veleta
9 Adrià Triquell Salomé COC 
12 Carles Lladó Badia COC 
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Cocaires a la Lliga Esp anyola 
(Rànquing fins a Archidona )

Classificació per Clubs

1 Colivenc 2.904,2
9 COC Barcelona 1.830,7
14 Badalona Orientació 1.537,1
17 Xinoxano Barcelona 1.381,1
22 Farra-O Barcelona 1.016,2
26 Unió Excursionista Vic 901,8
33 Grions 499,7
42 Oros Mataró 315,1

Els 100 orient adors més valuosos per la classificació per clubs

1 Javier Gomez Prada Imperdible 863,5
62 Lluís Ollora Hoyos COC Barcelona 585,9
96 Biel Ràfols COC Barcelona 505,8
98 Mercè Miguel COC Barcelona 503,4



ABRIL

1-2 Raid Lliga Espanyola Raid 2ª prova Lliga Raids Gredos (AVENTUR)  
2 O-BTT Catalunya Popular II Duatló d'Orientació Prats de Lluçanès   
2 O-peu Copa Tarragona 3ª Copa Tarragona Club Montsant 
2 O-peu Catalunya Popular Escolar JEEC Prats de Lluçanès 
9 O-BTT Espanya Lliga Aragó 3ª prova Lliga Aragó Tierrantona   
9 O-peu Circuit Oros Popular Parc de la Mitjana Lleida 
9 O-Peu Copa Girona 3ª prova Copa Girona Blanes (Grions) 
14-16 O-peu Lliga Espanyola Campeonat d'Espanya Palencia  
23 O-peu Copa Girona 3 3º Copa Girona-O Blanes (Grions)
23 O-peu Circuit Oros Popular Parc Forestal Mataro 
29-30 O-BTT Lliga Espanyola O-BM 3ª Lliga Espanyola O-BM Navaleno (Soria) 
30 O-peu Copa catalana 4ª Copa catalana Pallars Jussa (COC)

MAIG

6-7 Raid Lliga Espanyola Raid II Raid Sierra Espuña Murcia (Alhama-O) 
7 O-BTT Lliga Aragó O-BTT 4ª prova Lliga Aragó Biescas (BON)  
7-13 O-peu Competició internacional Camp. Europa d´Orientació. Otepää - ESTONIA
7 O-peu Circuit Oros Popular La Garriga  
14 O-peu Lliga Aragó 4ª prova Lliga Aragó Caldearenas (IBON)  
20-21 O-BTT Lliga Espanyola O-BM 4ª prova de Lliga Espanyola Osona (Barcelona)  
20-21 O-peu Copa catalana Camp. Cat Mitja i Llarga Torroella (Oros)  
20 O-peu Campionats de Catalunya Camp. Cat. Esprint Torroella (Oros)  
20-21 Raid Lliga Espanyola Raid Madrid (Meridiano-R)
20 O-BTT Lliga Aragó O-BTT 5ª prova Lliga Aragó Hijar (IBON)  
27-28 O-peu Lliga Espanyola 7ª Lliga espanyola Soncillo (Burgos)  
28 O-BTT Lliga Aragó O-BTT 6ª prova Lliga Aragó Fuentes Ebro IBON 

JUNY

3-4 O-BTT Lliga Espanyola O-BM Campionat d'Espanya 2006 Cordoba (Los Califas)  
3 O-peu Copa Girona 4ª Copa Girona-O Llagostera (Gironés)  
10-11 O-peu Lliga Espanyola 8ª Lliga espanyola Buitrago (Madrid)
10 O-peu Popular III Cursa Cor de Maria Mataro (Grions)  
11 O-BTT Lliga Aragó O-BTT 7ª prova Lliga Aragó Castelseras (IBON)  
11 O-peu Copa Girona 5ª Copa Girona Pla dels Socs ALIGOTS  
8 O-peu Circuit Oros Popular Caldes de Malavella 
24-25 Raid Lliga Espanyola Raid Raid Calamocha-Camp.Esp.Teruel   
25 O-BTT Lliga Aragó O-BTT 8ª prova Lliga Aragó Used (IBON)
25-30 O-peu Campionat Esp. infantil Castilla-La Mancha
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