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CLUB D’ORIENT ACIÓ CATALUNYA

Fundat el 1988. El club degà de 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):  ccristofol@clubcoc.org

Desprès de cinc col·laboracions consecutives, amb uns articles d'alt nivell que
necessitaven molt temps de preparació, donarem un merescut descans a l'An-
na, la Reis i la Geni. Això sí, tenim la promesa que  tornaran. 

Els entrenaments físics de l'Anna tenen la seva continuïtat amb els tècnics del
Ferran. En aquest número teniu el primer d'una sèrie de sis, que ens suggeri-
ran un seguit de pràctiques a fer pel nostre compte. Ben segur que ens ajuda-
ran a pujar el nivell, si més no als que anem més "justets".

Si algú considera una bona idea l’article sobre els GR, que ens ho faci saber i
li donarem continuïtat.

I unes bones vacances per a tots...



Reunió de la Junt a dia 3 de maig de 2006

1- Valoració de la cursa de Comiols
2 - Materials
3 - Roba
4 - Previsió de curses 2007
5 - Jornades d’entrenament

1- En general la gent va quedar molt contenta per l’organització i les instal·lacions. El te-
rreny també va sorprendre força gent de manera molt positiva, principalment els qui no
havien corregut en aquesta zona. Es van produir algunes queixes  (Grions, Oros) per
considerar que el treball de camp en algun lloc era poc acurat i no s’en va informar abans.

2- Es proposa demanar pressupost per realitzar 30 o 40 fites on es pugui deixar de ma-
nera permanent el suport per l’Exportident i la pinça. Es valora que el generador que es
va comprar va funcionar molt bé i es proposa comprar-ne un altre per tenir una opció al-
ternativa en cas que falli.

3- S’han fet contactes amb Buff per part de l’Anna Amigó i de moment no hi ha resposta,
no està gaire clar a què està disposada la marca. S’acorda insistir en el contacte per tal
de veure si es pot concretar una proposta per part d’aquesta.

4- Cal fer la sol·licitud per Copa catalana el mes de setembre. Es planteja fer-ne dues i es
comenten diferents mapes possibles. S’acorda seguir treballant de cara a la propera reu-
nió de junta. Respecte a les sol·licituds per a la Lliga espanyola de 2008, aquestes es tan-
quen al mes de desembre i s’aprovaran el febrer de 2007. S’acorda demanar-n’hi una.

5.- Es valora la conveniència de les jornades d’entrenament i es parla de la possibilitat
d’organitzar-ne quatre. S’ha de continuar treballant el tema.

Reunió de la Junt a dia 14 de juny de 2006

1- Informacions diverses de tresoreria
2 - Curses 2007

1- El Toni informa a la junta de la necessitat de justificar la subvenció abans de fi de mes a
la FCOC. El tresorer ja s'ha posat mans a la feina. També s'ha de justificar una despesa
de mapes. Concretament el mapa de Comiols per tal que la FCOC cobri del Consell Ge-
neral de l'Esport la part corresponen a la subvenció anual. També es comenta la possibili-
tat de que el Consell de la Noguera ens doni una ajut. 

2 - Es presenten diferents propostes per tal d'organitzar dues curses de Copa Catalana
l'any 2007. 
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Portada: Campions d’Espanya de relleus (Foto: Adrià Triquell)



Suposo que la primera pregunta és obligada: com t’hi vas ficar en aquest sa -
rau? En aquell temps érem quatre gats, allà a Sitges, deu fer uns 25 o 30 anys,
quan el Carles Lladó començava amb les curses, em va convèncer, ja que neces-
sitava ajuda i, com que tenia l’apartament a Sitges ens va “enredar” perquè anés-
sim amb la dona el cap de setmana. Així va començar, amb un rellotge de polsera.
A poc a poc vaig anar omplint de rellotges la maleta que porto i tot el “tinglado”. A
partir d’aquí vaig anar seguint el corrent, però després ja només vaig anar a cam-
pionats i petites curses de “nanos” i populars; ja els vaig dir que ho sentia, però ja
no estava per anar per aquestes muntanyes......

Així que, no va costar gaire convènce’ t? No, no, home, al principi no en teníem
ni idea. A veure com t’ho muntaves! D’altra banda, havia conegut en Francesc Ma-
tes, i en Mates també em va fer anar a cronometrar una de les primeres maratons
de Mataró. Em va fer estar allà, a l’entrada de Montjuïc, amb el detector aquell de
raigs per anar verificant que tots passessin el control. Llavors, entre en Mates i en
Carles vaig començar.

Aquelles primeres maratons no devien ser tan multitudinàries com les d’ara?
Déu n’hi do, en aquella cursa van ser uns dos mil corredors. Encara me’n recordo
que la Guàrdia Urbana ens va portar a la sortida, a Mataró, amb un cronòmetre ofi-
cial que jo portava, més dos més, ja que normalment se’n porten 3, per si en falla
algun. Després em van tornar fins a Montjuïc, i allà, a esperar que arribessin.

Curses d’orientació, n’has fet alguna vegada? De curses no n’he fet mai cap,
perquè la meva idea d’esbarjo en el camp és una mica diferent, però per un altre
costat, cronometrar és com córrer una cursa. Així com el que corre ha d’estar pen-
dent de si troba la fita, em toca controlar que els que arriben no se me’n vagin sen-
se lliurar la targeta de control. N’hi ha que arriben amb la targeta de control tapada
o comencen a esbufegar per allà, i no me la porten fins al cap d’un minut, i coses
d’aquestes. Per tant és com córrer una cursa, però el corredor al cap d’una o dos
hores ha acabat, i jo en tinc encara per 4 o 5 hores més. 

Existeixen un parell o tres de regles en el Reglament de Competició, és molt
complicat? La complexitat es produeix quan hi ha excés de gent a les curses. Les
curses amb corredors federats funcionen realment bastant bé perquè no hi ha cap
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En Pere Gabarró
(entrevist at pel Xavier Cercós)

Qui no coneix en Pere Gabarró aquest personatge fleg-
màtic que amb els seus rellotges ha determinat els podis
de tantes curses? Amb la implantació de l'Sportident li ha
arribat un merescut descans (que no vol dir jubilació, que
encara li queden els NI i les PIPIs, que no utilitzen xip).
Aprofitem aquest moment per retre-li aquest petit home-
natge des de l'orientaCOC.



problema a les arribades, la gent ja és conscient que ha de lliurar la targeta de con-
trol. Ara, quan això es barreja amb les curses populars i d’iniciació de “nanos”, el
perill és que se’n vagin. D’altra banda, en el moment que tens una cursa de 100 o
150 corredors, ja necessites un ajudant. Aleshores, a l’ajudant, ja li dono instruc-
cions: tal com va arribant la gent, posar les targetes en ordre i anar anotant-ho. Si
falta una targeta, posar-ne una de falsa pel mig, així es manté el sistema. Quan hi
ha una pausa, es posa tot en ordre.

El més difícil deu ser quan t’arriben més d’un corredor en el mateix segon?
En una cursa es va produir això. En el segon any dels dos dies de Canet, dos co-
rredors van arribar els dos dies amb el mateix temps, és a dir, el dos dies van tenir
el mateix temps. 

Alguna vegada t’han protestat? No, a banda hi ha una altra cosa: ells poden cro-
nometrar el que vulguin i jo puc posar el temps de sortida que vulgui, perquè la di-
ferència entre el temps de sortida i d’arribada és el mateix. Les petites protestes
vénen de la gent que es queixa que ha sortit, per exemple, a les 10:15 i ha arribat a
les 11:15. Que a la targeta hi diu les 11:20, és igual, la diferència entre el rellotge de
sortida i el d’arribada és el mateix.

Tens alguna metodologia? Normalment posem el rellotge de sortida 5 minuts en-
darrerit perquè la gent es despista. Llavors, agafes el rellotge que fa el senyal, el
que controla la sortida, el mapa i tres cronòmetres, per si un falla, i es controla el
temps de sortida  El temps d’arribada s’apunta i es passa a l’ajudant, i ell ho va po-
sant a la butlleta. El que no controlem és si la butlleta és correcta pel que fa als
controls.  La verificació la fa un altre. 

Estem parlant de 30 anys cronome -
trant, Déu n’hi do, les curses que has
hagut de cronometrar! Si, primer
col·leccionava els mapes i me’ls mirava,
però ara ja no. També he cronometrat
curses que han fet els de Vic. Així que
he fet les del COC, les de Vic i alguns
campionats com el de Moià.

I des d’Espanya, no t’han cridat? No,
la relació ha estat a través dels supervi-
sors de l’espanyola en algun campionat
de Catalunya. Algun cop hem sopats
junts, ja que m’agrada anar-hi abans,
veure el terreny i preparar-ho tot. Així
s’estableix un cert contacte. 

No has pensat mai allò “que coi faig
jo aquí amb aquest temps que fa”?
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Sí, sí, amb gel, restes de neu... Dos cops m’han hagut de treure el cotxe embarran-
cat. Un cop no vaig poder arribar-hi; em vaig quedar ben enganxat en un toll  i tots
buscant-me. Al final, en van aparèixer un parell pel camí al cap d’una hora i mitja. 

Si no tens inconvenient, ens pots revelar la teva professió? Jo sóc físic i vaig
treballar al principi en el món de la instrumentació, sobretot en l’anàlisi química.
Fins que un dia van aparèixer els mateixos aparells, però duien una pantalleta, i, fi-
cant-t’hi la mà per dins, em va semblar que tindria més futur allò que no pas aquells
instruments, i llavors vaig passar al món de la informàtica. En aquell moment vaig
muntar el segon Siemens Nixdorf que es va instal·lar a Barcelona.

La teva professió, doncs, t’ha dirigit cap a aquesta especifica col·laboració
amb el COC? La veritat és que no. No tenia cap interès específic a cronometrar, ja
que també he practicat i practico (avui en dia, menys) esports. He fet escalada,
tennis, espeleologia i pertanyo a un centre excursionista que és un dels més antics
d’Espanya: el Centre Excursionista ELS BLAUS de Sarrià. Aquest any farà 50 anys
que en soc soci. Sempre coses senzilles, escalades a Montserrat, Figaró, etc.. Pel
que fa a l’espeleologia, vaig participar en una segona campanya en l’avenc del
Llamp, que té connexió des del Garraf a la Falconera, que té més de 80 m. En
aquella època, vam arribar fins a baix i no ens vam assabentar que estava connec-
tat a la Falconera, amb un riu subterrani entre el Garraf i Sitges. Després d’això, ja
portaven equips de capbussada i van veure que s’hi connectava, tothom va quedar
satisfet. Pensa que fa més de 45 anys... no, quasi 52, que es va registrar això! 

Anàvem amb cordes que feien 20 metres i amb cordes de cotó i cànem i electrons
(escales de cable i esglaons d’alumini).  Agafàvem el tren ben carregats i baixà-
vem al Garraf i des d’allà hi ha una sèrie de camins que porten cap a dins al mas-
sís. Sortíem a la nit, a darrera hora, dormíem i, a primera hora del mati, fèiem la
cova/avenc i, a mitja tarda o ja entrada la nit, tornàvem a agafar el tren de tornada.   

Malgrat tot, la teva primera col·laboració va ser cronometrant curses? Efecti-
vament, i a mesura que progressaven les curses, vaig progressar amb elles.

Ja ens has dit les teves afeccions esportives, en tens d’altres?.... m’han dit
que tens una afecció relacionada amb el temps Ah, bé, sóc col·leccionista em-
pedreït de rellotges. Això és una cosa que comença un dia amb allò de: “escolta, si
tens un rellotge que no et serveixi i el penses llençar...”. Amb els any he arribat als
560 rellotges, i els tinc en quatre vitrines a casa. Amb tant rellotge he hagut d’arri-
bar a un acord amb el rellotger, perquè jo no pago el preu que tu pagaries per les
piles. També en tinc de corda,

Te’ls arregles tu? No, només els col·lecciono. Procuro mantenir-los en marxa, i
que no siguin digitals! Aquells que són dubtosos, que en són molts, els poso en un
calaix. Quan treballava, cada dia me’ls canviava igual que una corbata. Ja saps
que, en funció de la corbata, les secretàries poden dir de quin humor véns. Doncs,
enlloc de la corbata miraven quin rellotge portava. Sempre em preguntaven l’hora i
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comentaven si portava aquest o l’altre...

Sembla com si estiguessis predestinat a tractar amb el temps. En la física el
temps és una unitat de mesura.

Tens altres interessos? L ’altre dia en quedar , vas comentar-me que havies
d’assistir a unes conferències.  És que cada any faig una assignatura de la ca-
rrera de matemàtiques a la universitat. La faig d’aquella manera...no em preocupa
gaire. Estic a primer curs i no acabaré fins al 2020, pots comptar. Hi ha assignatu-
res a les quals no em presento . M’interessa més com pensen el matemàtics en
comparació als físics, ja que els matemàtics estructuren les teories perquè no es
puguin desmuntar, i per als físics ha de ser tot desmuntable. Em matriculo per
aprofitar els avantatges dels serveis que ofereixen com l’Internet i d’altres, com en-
trar en alguns centres, etc. 

També sóc membre d’un club C-TRES que fan cursos sobre coses d’actualitat,
amb el professor B. Culla, del que ha passat en el segle XX. També vaig a unes
conferències  a la Casa Elizalde, amb un tal Sánchez, que després fan unes taules
rodones sobre la Guerra Civil i la República, sobre allò que no ens han arribat a ex-
plicar mai els nostres pares. Allà,  tothom pensa el mateix. Venim aquí perquè tots
hem llegit molts llibres sobre aquest tema, però la veritat és que no hem tret l’entre-
llat d’allò que va passar realment i els pares, la majoria, no n’han volgut parlar.
També llegeixo molt, un parell de llibres a la setmana, fonamentalment novel·les. 
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ORIENTACIÓ DEL
MAPA AMB ELE -
MENTS I BRÚIXO-
LA

L’orientació, com qualsevol altre esport,
té una progressió tècnica sobre la qual
es va optimitzant tant l’entrenament
com el resultat de la competició. Copsar
totes les possibilitats de cada nivell, en
permet un major i més ràpid aprenentat-
ge del següent, consolidant-ne la capa-
citat tècnica anterior i incrementant-ne
el domini tècnic ja assolit.

Teniu aquí 5 esglaons o nivells tècnics
de complexitat creixent que anirem
abordant en diferents números de l’o-
rientaCOC. El sisè bloc farà referència a
l’elecció de ruta i l’estratègia de cursa,
aspectes dependents del nivell tècnic
de d’orientador.

Existeix un bloc d’aprenentatge impor-

tant que seria l’esglaó 0, i que és la sim-
bologia o llegenda del mapa. Donem
per fet que ja s’han estudiat els diferents
símbols i ens els sabem. Els cinc es-
glaons restants serien:

º   Orientació del mapa amb elements i 
brúixola

º   Seguiment de grans línies i referèn-
cies

º   Formes de relleu
º   La vegetació 
º   Elements puntuals i orientació fina

ORIENTACIÓ DEL MAPA AMB ELE -
MENTS I BRÚIXOLA

Descripció: Es tracta de situar el mapa
respecte la realitat en la posició idònia
que ens permeti la seva lectura. Si el
mapa no està ben orientat, qualsevol al-
tra tècnica és inútil.  És com intentar lle-
gir un llibre amb totes les paraules i lle-
tres canviades d’ordre. Sempre hem de
mantenir el mapa respecte la realitat a
manera de “peça de puzle”, és a dir, ha

d’encaixar perfectament
amb la resta d’elements i
realitat que l’envolten.

Dues tècniques molt fàcils:

º   Orientar el mapa amb
elements grans que per-
metin una fàcil identificació
i triangulació.
º   Orientar-lo amb la brúi-
xola.

Exercicis: El primer es pot
efectuar amb qualsevol
mapa i en un espai amb
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Ferran Santoyo

Participant orientant el mapa



elements destacats. Ho podeu fer amb
un mapa d’orientació, un mapa de barri,
etc. Simplement heu de tractar de veure
i disposar els elements grans que es
veuen en el mapa amb els de la realitat,
complementant-se en altres més petits
que permetin la seva confirmació.

L’orientació amb la brúixola sols reque-
reix situar de forma paral·lela l’agulla
que marca el nord amb el nord del mapa
que portem a les mans. Aquestes tècni-
ques han d’esdevenir un automatisme,
executar-les automàticament, sense
pensar, una vegada tenim el mapa a les
nostres mans.
Tècniques accessòries:

º   Resituació o reposicionament
º   Seguiment amb el polze
º   Córrer sobre l’agulla de la brúixola

Nivell tècnic: Indicat per a qualsevol ca-
tegoria, cursa o nivell, ja que són tècni-
ques i automatismes primàries sobre
les quals s’efectuen la resta d’accions.

Bibliografia de referència

º L’esport d’orientació en el sistema
educatiu, Ferran Santoyo, FCOC 2001
º L’esport d’orientació. Entrenament
avançat, Ferran Santoyo, FCOC 2004
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Èxit històric acon -
seguit per prime -
ra vegada  per  l’o -
rient ació cat ala-
na:  primer lloc

per autonomies i menció especial al
COC per la quantit at de podis dels
seus membres.

El diumenge abans, dia 9 d’abril, en la
cursa II Vila de Blanes, ja es “respirava
una flaire especial” en tots els partici-
pants. El comentari general era “aca-
bar-se de preparar física i tècnicament
per als campionats d’Espanya”. Així ma-
teix, altres orientadors que tenien la sort
de poder anar aquell mateix diumenge
cap a Aguilar de Campoo, feien la seva
primera parada a LLeida per participar
de la cursa que se celebrava en el Parc
de Pardinyes d’aquella localitat, amb les
mateixes intencions. 

Tot això era el preludi del que ens espe-
rava als orientadors de la Comunitat
Catalana abans de començar el Cam-
pionat d’Espanya els dies 13, 14, 15 i 16
d’abril.

Dia 13, dijous

Es despertà un magnífic dia amb un sol
radiant que afortunadament durà tota la
jornada. Aguilar de Campoo, es va om-
plint d’orientadors de tot l’Estat Espan-
yol i també de Portugal, França, Finlàn-
dia, Suïssa, Anglaterra, etc.

A partir de les 10 h es comencen a reco-
llir documentació i dorsals en el polies-
portiu de la localitat. Acceptable organit-
zació, però en un espai reduït, la qual
cosa no acabava de donar la sensació
que et trobessis en uns Campionats
d’Espanya.

Recollida també del mapa model event,
i cap a Las Tuerces per tenir un primer
contacte amb el terreny i poder entrenar
una mica, amb un circuit ben traçat per
aquesta finalitat. Cal dir que, per als in-
experts, quasi no et feia falta mapa.
T’enfilaves al cim del turó pròxim a l’a-
parcament, i des d’allà  podies veure,
quasi en la seva totalitat, el circuit model
event en “3D”. Des del mateix lloc es
veien una gran quantitat de fites i dife-
rents grups d’orientadors que es des-
plaçaven de l’una a l’altra, o bé que es-
taven pinçant. Així doncs, terreny molt
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net i amb força desnivell. Seran així els
terrenys de la llarga i curta distància del
proper divendres i diumenge?

A la tarda, a partir de les 16 h, cursa lú-
dica en el Municipi de Pomar de Valdi-
via, concretament en l’espai natural on
es troben les “Cuevas de los France-
ses” amb un centenar de participants,
dels quals una vintena eren catalans.
Cursa amb poc desnivell, terreny molt
rocós, net i amb moltes depressions pe-
tites. En definitiva, terreny adequat per
un bon entrenament suau, per empren-
dre amb bon estat físic i tècnic l’inici del
campionat. Cursa score d’uns 40 minuts
de mitjana, en la qual cada categoria
havia de pinçar un determinat nombre
de controls. Obsequis de productes de
la terra per als 10 primers classificats.
Indicar que entre aquests no hi figurava
ni cap fèmina ni cap català.

Dia 14, divendres. Cursa de llarga
distància 

En aquests campionats, l’hora d’inici de
les curses era a les 9 h. Horari, potser,
una mica matiner per a la majoria. Així
doncs, ben d’hora, cap a Las Tuerces.
Aparcament en fila en el camí d’arriba-

da. Conseqüentment, com més tard
arribaves, més lluny aparcaves; tot hi
que cap a mig matí van optar per deixar
aparcar en un camp no sembrat de la
vora del camí.

Desplaçament a peu cap a la zona de
cursa a on es trobava l’arribada per una
pendent força pronunciada, la qual cosa
ja et servia de preescalfament. Des d’a-
quest punt fins a la sortida, 15 minuts
més amb pujada.

La cursa es desenvolupà per un terreny
amb moltes pedres i molts pins. Terreny
molt propici per a les torçades de peu.
L’opinió general coincidia en el fet que
era un traçat correcte i amb poca dificul-
tat, molt apte per als velocistes. En la lí-
nia d’arribada, calia fer un gir a 90º per
un pas molt estret. Molts corredors pati-
naven i més d’un va caure.

En general, tot muntat amb petites di-
mensions, però acceptable. Potser l’es-
pai no donava per a més. Bon resultat
del catalans, amb la qual cosa queda-
ven esperances per l’èxit que finalment
es va aconseguir.
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Dia 15, dissabte. Relleus, esprint i
lliurament de premis

La cursa de relleus es va dur a terme en
el Monte Royal – La Playa. Bonic espai
amb terreny de prats i pins, i pocs pen-
dents, molt adequat per a aquest tipus
de cursa. Sota una molt bona organitza-
ció i amb una gran quantitat d’equips
participants es donà l’espectacular sorti-
da en massa a les 9 h en punt, conti-
nuant amb la puntualitat característica
de tot el campionat.

Calia estar atent i apropar-se a la fita
vista, ja que aquesta estava situada al
cim d’un turó proper a la sortida que, a
més, es trobava a la zona de públic, a la
qual hi arribaven i se n’anaven orienta-
dors per les quatre bandes, amb la qual
cosa si el rellevista no estava atent, no
veia passar el seu company d’equip.

Després dels criteris seguits pel selec-
cionador català, per a la formació dels
diferents equips, existia una certa ex-
pectativa de cara als possibles resul-
tats, però en vista dels mateixos, cal fe-
licitar-lo. Es repetí la imatge típica dels

últims anys, en la qual en
Roger Casals, tercer re-
llevista del seu equip, en-
tra victoriós a l’arribada,
emparat pels seus com-
panys d’equip (Biel Rà-
fols i LLuís Ferrer) amb la
senyera catalana. Bons
resultats en general, des-
tacant els D veteranes, H
veterans i H cadets.

A la tarda, dintre la matei-
xa localitat d’Aguilar de
Campoo, es disputà la
cursa esprint. Brillant i es-

pectacular muntatge amb molt bona
megafonia. La sortida era dintre el re-
cinte de la ciutat esportiva, però el mapa
se’ls donava en arribar al centre del
casc urbà, darrera la catedral. L’arriba-
da estava situada a l’altra banda de la
catedral, és a dir, bastant junt. Aquesta
concentració donava espectacularitat al
evento, ja que entre la sortida, l’arribada
i alguns corredors que ja estaven en ca-
rrera es creava tot un moviment orientil
que cridava l’atenció i donava rellevàn-
cia a l’acte. També s’hi trobaven diver-
ses càmeres de TV fent el reportatge de
la cursa.

Pluja intensa a la seva meitat, cosa que
feia que el terra patinés, amb el conse-
güent perill per als corredors. Aquest fet
perjudicà els qui en aquells moments
encara no havien entrat en la carrera.
Els millors temps foren per: Ester Gil (C.
Valenciana) i A. Fernández (Catalunya)
en dones, i Raúl Martín (Asturias) i Ro-
ger Casals (Catalunya), en homes.

A la nit es celebrà l’acte de lliurament de
premis a la ciutat esportiva. Acte ben
presentat i bastant àgil comparat amb
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els d’anys anteriors. Parlaments molt
breus, i repartiment de trofeus correspo-
nents a la llarga distància, relleus i es-
print, compaginat amb l’actuació d’un
grup acústic.

Destacar que en distància llarga, hi ha-
via en la totalitat dels podis (cinc pri-
mers), com a mínim, un orientador cata-
là, excepte en els corresponents a H-16
i H-50. La pregunta era: deu ser l’edat?
perquè de futur i preparació totes les ca-
tegories en tenen (sols cal veure els re-
sultats), però aquestes dues categories
en concret, aparentment, quasi en van
sobrades …  

Dia 16, diumenge. Cursa distància
mitja

De nou, retornem a Las Tuerces. La
cursa es desenvolupa a la banda est del
mapa preparat per aquests campionats.
La banda oest es va utilitzar per a la llar-
ga distància. Terreny amb força desni-
vell, amb dues zones ben diferenciades:
una cubeta amb pins de repoblació amb
molt bona penetrabilitat, algunes roques
i desnivells moderats, i una altra zona
molt tècnica i complicada, amb terreny

molt espaiós, amb un complex càrstic
amb capricioses formes rocoses i tallats
infranquejables, i desnivells molt pro-
nunciats. Novament, bons resultats dels
catalans. 

Abans d’anar cap al lliurament de pre-
mis i la clausura del campionat, es fa la
corresponent fotografia amb els orienta-
dors catalans. La clausura del campio-
nat, a causa del temps (propens a la
pluja) es va fer a la ciutat esportiva. Els
diferents resultats del campionat es po-
den consultar a la pàgina www.orienta-
cion2006.tk Per comunitats autòno-
mes, Catalunya aconsegueix el primer
lloc, amb  43 medalles. En segona posi-
ció, es classifica la C. Valenciana, i en
tercera posició la C. Andalusa.

L’evident progressió de l’orientació ca-
talana i la massiva participació van fer
d’aquest campionat la coronació catala-
na. Felicit ats a tothom!
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Magnifica presencia del COC en els
podis del campionat d'Espanya (Fotos:
Hans Gemperle)



Foto: Edu Garcia



Catalunya,  campiona d'Esp anya !
Palència, Abril 2006
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Mira que demanar-
me a mi fer aques-
ta crònica! Crec
que no podré ser

gaire objectiva. La tria d’aquest antic
mapa i la redescoberta del terreny, un
èxit. Té mèrit treure´s la mandra d’anar
a organitzar “tan lluny” i recuperar
aquest mapa, que abans era dels mili-
tars de Talarn. 

Els traçats, un èxit. I parlo amb fona-
ment de causa, perquè vaig ser una de
les privilegiades del COC que va poder
córrer el passat 30 d’abril. I dic antic al
mapa perquè els antics ja hi vam córrer
per primer cop el 1991 (tota una vida pel
Pol o l’Aleix, per exemple) i ara ja fa
temps que no s´hi corria (des d’una final
de Jocs Escolars de Catalunya, de pot-
ser fa cinc o sis anys). Parlo de redes-
coberta perquè el record que jo en tenia
era de terreny verdot i desnivellat, i ara
m’ha semblat un altre terreny diferent,
gràcies als traçats.

Pràcticament tota la cursa es corria en
blanc o verd claret i no hi havia grans
desnivells a “menjar-se” de cop. Tot i

haver tornat a elit sense el nivell d’entre-
nament que correspondria, la cursa no
se´m va fer llarga (com sempre em pas-
sava) perquè va ser amena, com un re-
corregut turístic per tots els forats, bún-
quers, trinxeres i esquerdes naturals del
mapa, al més pur estil Entzia.

El lloc de sortida, d’arribada i d’aparca-
ment, un èxit: boniques vistes, tot a pro-
pet, esprint final vistós, arc de meta
grandiós, botigues...Vaja, una zona de
competició “tot centralitzat”.

L’oferta de serveis, un èxit. Guarderia
(objectivament, he, he! imprescindible),
avituallament abundós (mira si ho era
que encara ara menjo pomes!), boti-
gues (per cert, samarreta per portar
amb orgull)...

La participació, tot i ser lluny i partir un
pont, un èxit: més de 200 participants.

El temps, un èxit: solet els dos dies,
però sense calor i amb ventet, per no
acabar de córrer massa acalorats.

Els premis, un èxit: després de tant tren-
car-s’hi la closca, uns “mugs” ben utilita-
ris. 

COMIOLS, 15 ANYS MÉS TARD

Anna Amigó
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Els nostres resultats, també un èxit, te-
nint en compte que gairebé tot el club
organitzava, vam aconseguir fer 3 podis
100% COC: el d’iniciació nens, el d’H20
i el de DE, que us puc assegurar que és
inèdit i irrepetible. També, dos terços de
podi a D40 i, a més, 3 primers més i 2
subcampions.

I finalment, crec que l’organització va
ser impecable! El fet de poder disposar
de Bon Repòs (per cert, hauríeu d’haver
vist com havia arribat a estar de degra-
dat), una sort. Donava bo veure tants
coquis disposats a treballar dissabte a
la tarda (al lloc de sortida, ensobrant
mapes, escrivint categories, retallant,
preparant premis fins tard...). Però, so-
bretot, em quedo amb l’ambientàs de
club traient fites i els punyeters cargo-
lets, femelletes i arandeles un cop no
quedava ningú, quan la gana ja apres-
sava.

FELICITATS COC, UN ÈXIT!

Com a anècdota, comentar que, així
com es parla de corredors amb expe-
riència, ara podem parlar de fites amb
experiència. Isinó, que li preguntin a
aquesta supervivent que van trobar
en anar a recollir les nostres fites. La
d'experiències que deu haver viscut al
llarg de la seva dura vida al bosc. Per
cert, qui s'atreviria a endevinar la
seva edat?



Ara farà dos anys,
mentre estava pre-
nent una pinya cola-
da en una platja del
Carib, vaig rebre

una trucada al mòbil. Era d’en Josep Ma-
ria Mussachs, director tècnic de l’Editorial
Alpina i em proposava, gràcies a les refe-
rències que li havia donat Nèstor Bohi-
gas, de fer el nou mapa de Montserrat.
Això d’estar al Carib tenia una explicació:
en Carles Loré, l’Anna Amigó i jo havíem
guanyat un munt de viatges participant
en un circuit de raids d’orientació.

Cartografiar la muntanya de Montserrat
va ser tot  un repte: crec que mai s’havia
fet un mapa excursionista a 1:5000. Qual-
sevol errada es notaria i ja se sap com
n’és d’exigent en aquests temes la gent
de muntanya. L’experiència va ser molt
positiva i em va servir per  acabar de co-
nèixer Montserrat. Vaig intentar que tots
els camins hi sortissin cartografiats, sem-
pre que una persona hi pogués transitar
sense excessives dificultats.

En acabar aquest mapa, que em va cos-
tar cinc mesos de feina, l’editorial Alpina
em va proposar fer-ne dos més: la nova
versió dels mapes Maladeta-Aneto i Po-
sets-Perdiguero. Això sí que era un repte!
Era pels voltants de maig de 2005 i la
data de lliurament havia de ser aquella
mateixa tardor. Havia de buscar algú que
m’ajudés amb la banda de la Vall de Chis-
tau ja que si no, no m’en sortiria. Amb
il·lusió, Carles Loré va acceptar el repte.

Aquesta vegada el producte final seria a
1:25.000. Això permetria un cert relax en
la precisió, però no val a badar! Abans de
sortir al camp, era necessària una prepa-
ració a fons de tots els itineraris que s’ha-

vien de cartografiar. Calia revisar totes les
guies i tots els mapes existents per poder
tenir una idea del que ens trobaríem.

El mapa base era el de l’Instituto Geográ-
fico Nacional a escala 1:25.000. És un
bon mapa base, però gairebé no té treball
de camp. L’Alpina havia fet un treball pre-
vi amb fotografia aèria per dibuixar les
pistes forestals existents.

El treball de camp va ser realitzat amb el
suport d’un aparell GPS Garmin Forerun-
ner 301. Hi anàvem gravant tots el ca-
mins, construccions, fonts, ermites, tots
els elements susceptibles de ser carto-
grafiats i que tinguessin un interès excur-
sionista. Per si de cas, tot el que anàvem
gravant amb l’aparell GPS, al mateix
temps, era dibuixat sobre el mapes de
paper, al més pur estil de la cartografia
clàssica d’orientació. Es tractava dels
mapes base ampliats a escala 1:15.000,
la qual cosa ens ajudava molt a identificar
els elements sobre el relleu.

Una vegada s’acabava la jornada de fei-
na, procedíem a la descàrrega dels GPS
sobre els ordinadors portàtils, on teníem 
el mapa base en format digital. Aquesta
descàrrega i posterior correcció dels
“tracks” (camins) incorrectes la fèiem mit-
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REALITZACIÓ DE MAPES EXCUR -
SIONISTES

Miquel Soro

Figura 1: map a base de la zona del Pic d’A -
neto i les seves geleres



jançant el programari d’origen català
CompeGPS Land. Aquesta correcció era
necessària ja que sovint la presa de da-
des amb el GPS era incorrecta, a causa
dels obstacles com arbres, roques, en-
gorjats, etc.

A poc a poc el mapa s’anava omplint de
camins, però la feina era inacabable.
Cada dia de camp suposava més de dos
mil metres de desnivell positius i moltes
hores pujant i baixant. Durant el mes d’a-
gost, dia sí i dia també, era necessari lle-
var-se amb el sol i sortir a la muntanya.

Va arribar la tardor i amb ella les primeres
neus. El temps se’ns llançava a sobre i
les hores de llum minvaven ràpidament.
Recordo una pujada al coll de Chistau
sota una forta venteguera, el GPS i jo co-

berts de neu i l’arribada al refugi d’Estós
tremolant de fred. Va ser una jornada que
no oblidaré mai.

Una cop arribat l’hivern i amb tots el ca-
mins, pistes i corriolets cartografiats, calia
fer el procés d’edició. Calia classificar i je-
rarquitzar tots els elements cartografiats.
Aquesta va ser la part més feixuga i avo-
rrida de tot el procés. Finalment, l’editorial
Alpina va trobar la manera de bolcar di-
rectament la informació en el seu progra-
mari d’edició de mapes i això els va servir
per estalviar passos entremitjos que l’únic
que fan és treure precisió a la cartografia.
Ja se sap, quantes menys mans diferents
toquin un treball de camp, millor.

Finalment, una vegada tota la informació
de camp va ser passada a l’Alpina, van
fer una laboriosa feina de fotointerpreta-
ció per a dibuixar els diferents tipus de ve-
getació i per a delimitar les zones de neu
perenne. Un equip de lingüistes de la
zona va fer el treball de la toponímia,
sempre delicat. Aquí teniu el resultat final
d’una feina preciosa, però molt i molt fei-
xuga. Ara falta que l’usuari jutgi per ell
mateix la feina feta. Aquests mapes van
ser presentats el dia 9 de febrer a l’Ajun-
tament de Benasc, dues setmanes des-
prés del naixement del nostre fillet Àlvar;
al qual van dedicats aquests mapes!
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Figura 2: map a base amb tot s els camins
gravat s (i corregit s) amb el GPS

Figura 3: correcció dels tracks amb el pro -
gramari CompeGPS.

Figura 4: map a de l’Aneto-Maladet a una
vegada edit at



El Club Esportiu d'O-
rientació Oros (del
grec Oros, muntan-
ya), es va constituir

formalment, en Assemblea, el 27 de
maig de 2000. La motivació de consti-
tuir-se com a club  rau en la necessitat
d'oferir una continuïtat en l'oferta d'acti-
vitats d'orientació, dins el panorama de
l'esport del lleure català, amb la finalitat
de mantenir un interès creixent per la
pràctica de l'orientació esportiva a tots
els nivells. 

Però la gènesi real del club Oros té l'ori-
gen en la estada que el seu precursor,
Lluís Trunas, va realitzar a l'IES Vidre-
res com a professor d'EF. En aquest
centre va oferir  formació en  orientació
esportiva al seus alumnes, i més tard,
en horari extra-escolar, entrenaments
per preparar la participació d'uns quants
alumnes engrescats a la Final Infantil
dels JEEC 1998. 

La satisfacció d'aquest treball va venir
pel resultat aconseguit en aquest Cam-
pionat: guanyadors per equips i la majo-
ria dels alumnes pòdiums individuals. A
rel d'aquests resultats, un grup de 4
alumnes de 1er d'ESO varen ser selec-
cionats per representar a Catalunya a la
final estatal d'orientació escolar. 

Va ser d'aquest fet que sorgí l'interès de
seguir engrescant aquests alumnes
amb una continuïtat d'oferta de curses
d'orientació a la comarca de la Selva. I
és en aquest sentit que es va cartogra-
fiar, amb poca experiència, els primers
mapes de promoció d'aquest esport a la
Selva: Massanes, Vidreres, Hostalric. 

A Massanes es va celebrar la primera

cursa oficial del club Oros.Després d'a-
questa organització varen venir Vidre-
res, Hostalric i més tard més curses al
Maresme i al Vallès Oriental.

Des de llavors el club Oros, prenent
com a model el 1er Circuit Univers de la
UPC, organitzà el Circuit Oros; que no
és més que una oferta continuada d'ac-
tivitats d'orientació popular i escolar
amb la coincidència de les fases comar-
cal dels JEEC de La Selva, el Vallès
Oriental, el Maresme i darrerament el
Segrià. 

El club Oros actualment està celebrant
la 9ª convocatòria del Circuit Oros i en-
tretant organitza curses de tots els ni-
vells: Populars, Campionats de Cata-
lunya Escolars, Copa Catalana, Cam-
pionats de Catalunya i Lliga Espanyola.

L'efecte d'aquesta promoció continuada
al llarg de tots aquests anys ha fet que,
la Temporada 2005, el club Oros assolí
ser el club català amb més socis fede-
rats de Catalunya. D’altra banda, ex-so-
cis del club Oros han constituït altres
club d'orientació a Catalunya: Grions,
Secció d'orientació de la UES de Saba-
dell.

Si parlem de títols de la màxima catego-
ria, la majoria dels seus integrants són
populars; hi ha molt pocs que puguin
entrenar-se regularment.  

Agraïm l'interès de l'Adrià Triquell, ac-
tual editor de l'orientaCOC, l'únic butlletí
social de l'orientació catalana que se
segueix editant des del primer dia a Ca-
talunya, de voler publicar la gènesi del
club Oros.

Cordialment, Lluís Trunas
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Club Esportiu d’Orient ació Oros

Lluís T runas



º   Eduard, Albert i Eduard Soto
º   Santi, Oscar i David Oviedo
º   Mónica Perez Muñoz
º   Juan Ignacio Solera Bastero
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Cal que ens coneguem. Benvingut s !

Nous socis incorporats en el darrer trimestre:

Eduard, Albert i Eduard Soto

Santi, Oscar i David Oviedo

º   Pere Forès Malleu
º   José i Ruben Méndez 
º   Adolfo Soria Moreno

Mónica Perez



Si aquestes vacan-
ces voleu "passar"

d'orientació, però sense deixar del tot els ma-
pes, el bosc, la muntanya i l'aire lliure, us pro-
posem una bona travessa a peu (o en BTT).
No cal cotxe ni maletes, només una bona

motxilla entre 40 i 60 litres, i unes sabatilles esportives o botes trekineres ja fetes
als peus. Això sí, cal comprar la guia i els mapes corresponents, dedicar una esto-
na a la web per buscar els horaris del tren o bus que us porti al triangle de sortida i
fer les corresponents reserves de “suelo duro”. 

Hem seleccionat unes quantes rutes i us en fem un petit resum. Si algú s'anima i
en vol més detalls, estarém encantats de donar-vos-els. En fer la valoració de la di-
ficultat física i tècnica, ja tenim en compte que, en ser orientadors, interpreteu els
mapes millor que la resta dels mortals i que teniu un mínim estat de forma  física.

GR175. La rut a del Cister

Enllaça en tres etapes (104 km) els tres monestirs cistercencs de Catalunya més
emblemàtics: Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges. Dues etapes resul-
ten un xic feixugues a peu, però hi ha possibilitat de desdoblar-les, deixant-ho tot
plegat en cinc etapes. Ideal per fer-ho en BTT agafant algunes variants ja establer-
tes, per tal que el recorregut sigui 100% ciclable.

En ser un circuit circular, es pot començar on es vulgui. No us perdeu l'allotjament
a l'alberg de les monges de Vallbona, i preveieu temps per visitar amb calma els
tres monestirs.

Dificultat tècnica baixa i física mitja (baixa si es desdoblen les dues etapes llar-
gues)

Web www.larutadelcister.info 
Bibliografia La ruta del Císter (GR175) de Carme Anglès, Pep Cunillera, Enric
Fonts i Montserrat Robusté. Edicions Cossetània.

Camí de Santiago

És una bona opció per iniciar-se en el món de les travesses. És econòmic i no pre-
senta problemes logístics ni tècnics. La gran quantitat d'albergs permet ajustar la
distància de cada etapa a les condicions físiques de cadascú. Una mitjana de 20-
25 km per etapa encara deixa temps i ganes de fer un xic de turisme en arribar a
l'alberg. Si podeu, feu-lo fora de temporada estiuenca. 

Dificultat tècnica inexistent i física en funció de la distància que es faci cada dia.

Web caminodesantiago.consumer.es
Bibliografia Hi ha gran quantitat de guies publicades (varem utilitzar la de El País)
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QUÈ FAREU AQUEST
ESTIU?

Carme i Adrià



GR105. RUTA DE LAS PEREGRINACIONES

D'Oviedo a Covadonga, en set etapes entre 4 i 7 h. Es pot escurçar un dia elimi-
nant la primera etapa, poc atractiva. Serralades suaus a la sortida i que guanyen
alçada en acostar-se als Picos d’Europa. Pastures i castanyers. Un cop a Cova-
donga, val la pena pujar, si més no, a fer una ullada als llacs. I si queden dies, fer
un circuit pels refugis dels Picos de Europa (vegeu més avall).

Dieta recomanada: Sidra i formatge de Cabrales.

Dificultats física i tècnica baixes.

Bibliografia Ruta de las Peregrinaciones, del Grupo de Montaña Rivayagüe. Edito-
rial Sua Edizioak. Mapes de Miguel Angel Adrados.

Picos de Europ a

Estan formats per tres massissos: Oriental, Central i Occidental. Hi ha bastants
possibilitats d'allotjament, tant en refugis de muntanya (pràcticament tots amb
guarda i serveis) com als pobles de les fondalades. També hi ha molts camins, uns
d'amples, d'altres just fressats i d'altres només indicats amb jitos.  Tot això fa que
es pugui dissenyar una gran quantitat de circuits, de diferents dificultats i durades, i
per a tots els gustos.

El massís occidental, amb Covadonga i els llacs com a punts de referència, és mes
suau i amb tres dies n'es suficient. El massís central, amb el Naranjo, és el més
dur. Tot i així es poden fer circuits relativament suaus. Per gaudir-lo en tota la seva
magnitud, calen entre 6 i 8 dies. El massís oriental és menys atractiu i en podem
prescindir. I encara ens quedaran pendents les rutes més planeres de les fondala-
des, com la Ruta del Cares i la Senda del Arcediano.

La gran característica de Picos és la variabilitat del seu temps. Les boires tancades
amb visibilitat de deu metres són freqüentes, i les nevades sobtades en ple juny o
juliol també són possibles. Per tot plegat, hem de considerar les dificultats com mit-
janes o altes, segons la ruta i la climatologia.

Hi ha informació exhaustiva a
la web i gran quantitat de
guies publicades. Com a ma-
pes, tenim l'Alpina (també en
digital, per poder fer tracks) i
els de Miguel Angel Adrados
(molt clars i complets, els pre-
ferits per la gent del país). Cal
parlar sempre amb els guar-
des dels refugis abans de sor-
tir al camí. Són els qui podran
donar el vist i plau al que heu
decidit fer o fer-vos suggeri-
ments per millorar la ruta.
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Campionat s d’Esp anya. Després d’una
bona estona de fer gruar, del tot intencio-

nadament, els resultats dels Campionats per Autonomies comen-
çant per la cua, quan el president de la FEDO va anunciar amb so-
lemnitat... “i... segon classificat... la Comunit ...” el clam dels cata-
lans va ser d’eufòrica satisfacció. 

Moment dolç. Conquerir el Campionat d’Espanya per primera vegada, i especialment
considerant el grapat d’anys que ens porten d’avantatge en la pràctica de l’orientació,
ens posa en un moment dolç de satisfacció però també en un període de compromís per
poder anar repetint l’èxit. Especialment per la minsa diferència de nivell existent entre
Catalunya i el País Valencià. Per això, per tornar a ser campions el 2007, convé conti-
nuar la tasca. I entrenar! 

Selecció cadet. Els cadets del COC, Ona Ràfols i els cosins Anna, Aleix i Marçal Serra-
llonga, aquest juliol són als Campionats d’Europa, a Eslovènia, amb la selecció espan-
yola, juntament amb “la griona” Carla Guillén. De quinze seleccionats, quatre del COC,
Déu n’hi do. L’esforç fet pels seleccionats, i naturalment el suport dels pares i del club, re-
cull un premi ben merescut i és una satisfacció per a tota l’orientació catalana. L’Ona, a
més a més, podria anar també als Campionats del Món Júnior, on hi serà el seu germà
Biel, si no fos que els campionats cauen gairebé en les mateixes dates. Llàstima! 

L’ambient de Bon Repòs. Al’alberg de Bon Repòs, al Pallars Jussà, van fer cap tots els
organitzadors coquis de la competició de Copa del Coll de Comiols i l’ambient va ser fan-
tàstic. Quan, abans de marxar de l’alberg, alguns es van disposar a fer la neteja, ja esta-
va tot net. 

Sona el telèfon. Truca el president del COC des del Pallars.
–Carles, que podem passar a deixar el material? Sí? Doncs “acabem de dinar” i pas-
sem. 
Era un quart de nou del vespre.

Maratonians. Amb en Ramon Casal vam organitzar una trobada als terrenys del Pi del
Xandri, fins a Can Coll, per als maratonians que van entrenar amb ell per córrer la mara-
tó de Barcelona 2006. De seixanta, sols se’n van presentar tres. I tots tres van quedar
astorats de la lentitud en que van haver de córrer aquells sis quilòmetres de camins lle-
gint el mapa. 

A la marató de Londres n’hi va haver un que encara va anar més lent. Disfressat de Sant
Jordi, amb una armadura de 42 quilos, anava arrossegant un drac de tres o quatre me-
tres d’alçada. Per fer els 42.195 metres va tardar... Quant? Set dies! 

Errors perdonables. Malgrat l’experiència que ja hi hauria d’haver, d’una organització
feta amb bona fe (i sense guanyar-hi diners) gairebé tot pot ser perdonable. Fins i tot,
potser, que hi hagi més abandonaments del compte. I no em refereixo pas de cap mane-
ra a organitzacions del nostre Club. Menys una cosa, una cosa no pot ser mai perdona-
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NOTES CLl

Carles LLadó



da: que arribin a meta nens o nenes plorant. 

Tres Campionat s en 25 hores. Torruella de Montgrí, 21 de maig. Entrevista de la Xarxa
de Televisions Locals a en Lluís Ferrer.  
– Tres Campionats de Catalunya en 25 hores és un repte i un esforç importants, no? 
– Sí, molt. Només cal imaginar-se que un futbolista hagués de fer tres partits en aquest
temps.

El gran dinar . El dissabte 20 de maig, al restaurant Ca la Montserrat, entre L’Estartit i To-
rruella de Montgrí, cinquanta sis socis del COC ens vam reunir en un dinar de germanor.
Com en altres ocasions, encara que no hi érem tots, érem molts. I tot va anar molt bé.

L’Èric. Després del seu clàssic xut d’esperó a l’esplanada d’allà sota el Montgrí, l’Èric
Loré i Amigó, amb els seus dos anys i mig, fa veure que toca un instrument de vent amb
un bastonet a la boca. 
–Què, Èric, tocant la trompeta? 
–No, toco el fagot! 

El Jukola. En fer la nota CLl de la competició de relleus d’orientació més important del
món, ha anat sortint rodona i molt més extensa que una simple nota. Per això ha estat
enviada a les pàgines dels diaris que ens ofereix  la UFEC. No es pot tenir tot alhora. Tot
i això, entre altres notes destacades, convé recordar que el Catalonia Team va deixar
més de mil equips enrera.
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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



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

D12
1 Silvia Martin Adyron
8 Cristina Vidal COC 

D-18-21B
1 Emöke Speth Univ. Alacant
42 Mònica Pérez COC 

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

D-35
1 Anna Amigó COC
9 Mercè Miguel Díaz COC 
29 Imma Serrallonga COC

D-40
1 Antonia Sanchez Colivenc
7 Montse Cervera COC 
12 Assumpció Termens COC
18 Silvia Buxeda COC

D-45
1 Consuelo Galindo Veleta
3 Geni Canal Pey COC 
16 Reis Triquell Salomé COC 
18 Laura Perramon COC
19 Neus Perramon COC

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

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

H-E
1 Javier Gomez Imperdible
18 Lluís Ollora COC
36   Roger Casal COC

H-12
1 Carlos Saez Caravaca-O
9 Joel Serrallonga COC 
16   Lluís Vidal COC

H-14
1 Manuel Jurado Sant Joan Al.
11 Gerard Serrallonga COC 
49 Martí Serrallonga COC

H-16
1 Marc Serrallonga COC
9 Aleix Serrallonga COC
21 Pol Ràfols COC

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

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

H-21
1 Urtzi Iglesias Cobi
61 Jordi López Cervera COC
63 Jordi Masana COC 

H-35
1 Angel Rojas Aviles Ultrafondo
35 Iñigo Imaz Larrea COC
103 Ignasi Esquerra COC 

H-40
1 Luís Martin Adyron
20 Toni Serrallonga COC
32 Xavier Serrallonga COC
43 Carles Loré COC
54 Josep Vidal COC
65 Marc Ràfols COC
68 Jordi Virgili COC

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



JULIOL
1-2 O-peu Lliga Espanyola 2 Dies dels Pirineus Seu d´Urgell (XXO)  
6 O-peu Popular. Nocturna Festa Major de Vic Vic (NiE)  
8-9 Raid Circ. Boomerang Orientaventura Redondela 
9-14 O-BTT Internacional WCMTB Campionat Mon O-BTT Joensuu.FINLANDIA
9-14 O-peu Internacional Fin5 O-Week FINLANDIA
9 O-peu Circuit Oros Popular Canovelles (Oros)  
9 O-peu Popular Cursa de Manresa Manresa (Grions)  
15-22 O-peu Internacional Swiss-O-Week Zermatt Suiss  
15 O-peu Popular. Nocturna Tordera  (Grions)  
16-21 O-peu Internacional O-Ringen Hälsingland SUECIA
19-23 O-peu Internacional Gran Prix de Silesia REPUBLICA TXECA
23 O-peu Popular Nocturna IV Trofeu Les Santes Mataró (Oros)  
26-5 O-peu Internacional Danish WOC Tour DINAMARCA
28-5 O-peu WOC 2006 Campionat del Mon 2006 DINAMARCA

AGOST
1-8 O-peu Internacional Campionat Mon Veterans AUSTRIA
12-13 O-peu Internacional R'Adys Mount. Marathon SUISSA
16-20 O-peu Internacional Gran Prix de Eslovaquia ESLOVAQUIA
20 O-peu Popular II Cursa Popular Avia (Grions)  
26-27 O-peu Lliga Espanyola IV Trofeo Diputación Guadalajara  
30-3 O-BTT Iternacional Camp. Europa de MTB-O Varsovia (POLONIA) 

SETEMBRE
3-8 O-peu Internacional Final Copa del Món Auvergne (FRANÇA)  
3 O-peu Circuit Oros Popular Valles Oriental (Oros)  
9-10 O-peu Lliga Espanyola Juegos Mundiales Sevilla Sevilla (FEDO)  
10 O-peu Popular I Trofeu Vila de Canet Canet de Mar(Grions)  
16-17 O-peu Lliga Espanyola I Trofeu Costa Brava Girona (Farra/Grions)  
16-17 O-peu Copa catalana 9-10ª prova de Copa Girona (Farra/Grions)  
23-24 Raid Lliga Espanyola I Campeonato Iberico Galicia  
23-24 O-peu Copa catalana Trofeu Intern. Ciutat BCN Barcelona (COC) 
30-1 O-peu Lliga Espanyola XII Trof.Fiestas Santomera Murcia 

OCTUBRE
1 O-peu Circuit Oros Popular Premià de Dalt (Oros)  
1 O-peu Popular Fira S.Miquel Duatló-O i cursa popular Grions  
7-8 Raid-O Espanyola Maraton-O 1ª Lliga Espanyola Andalucia (FADO)  
7-8 Raid Circ. Boomerang Orientaventura Madrid   
8 O-peu Copa catalana Fira del Llibre Muntanya Tavertet (U.E.Vic)  
14-15 O-peu Lliga Espanyola Trofeu AgaCo Santiago (AGACO)  
15 O-peu Copa Girona 6ª Copa Girona Banyoles ( ALIGOTS)
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