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En Carles Lladó  havia descobert l’orientació en un dels seus innombrables viat-
ges a l’estranger.

Ara fa vint anys va decidir que a Catalunya també es farien curses d’orientació. I
va crear el COC, la federació i les condicions perquè després de tots aquests anys
siguem on som: dalt de tot, amb una progressió impensable fa no tant de temps.
El club ha passat d’aquelles primeres curses que es feien amb un mapa dibuixat
a mà en blanc i negre, i amb un temps de guanyador desmesurat i incontrolable,
a organitzar trofeus internacionals, curses de copa catalana, curses populars i de
bicicleta de muntanya amb unes condicions que no tenen res a veure amb les ini-
cials: mapes digitalitzats, sistema electrònic de cronometratge, circuits dibuixats
amb OCAD, generadors, arc d’arribada, mapes de gran nivell, carpes...

Però si hem arribat fins aquí ha estat per l’esperit de lluita d’en Carles i per la seva
feinada ingent, però també per l’esforç de la Tere Gri, del Francesc Mates, de
l’Anna Amigó, de la Pilar Lladó i de tots els pioners que han sacrificat hores i hores
(dies i mesos i diners en alguns casos) per permetre’ns a nosaltres sortir a com-
petir cada diumenge. També voldria recordar tots aquells que han passat pel club
i després han marxat per crear-ne d’altres, per engrandir el panorama de l’ori-
entació catalana i per anar generant competitivitat. A tots ells els hem d’agrair que
siguem un gran club, amb representació de totes les generacions, amb esportistes
d’alt (altíssim) nivell i socis que corren simplement pel plaer de participar, que van
a les curses amb un esperit més lúdic, amb veterans que s’esforcen per tenir una
preparació de sènior i amb júniors que lluiten per fer-se un lloc a l’èlit. Tots ells, tots
nosaltres tenim cabuda en aquest club que anem fent dia a dia.

De cara a aquest vintè aniversari, el club vol celebrar-ho, com no podria ser d’una
altra manera, amb una cursa per als socis i un dinar. Però estem oberts a qual-
sevol idea per aconseguir que sigui una gran celebració i per això aprofito l’escrit
per demanar la vostra ajuda. 

Aquesta temporada que acaba de començar tenim un calendari atapeït i exigent,
que ens obligarà a esforçar-nos al màxim per no abaixar el nivell de qualitat de les
proves. Aprofitant que el canvi d’any sempre ens porta a plantejar-nos nous objec-
tius i bons propòsits, m’agradaria que aquest 2008 aconseguíssim implicar més
gent en les organitzacions, el gran cavall de batalla del COC. 

Desitjo, doncs, que tingueu un bon aniversari, que l’aprofiteu per disfrutar amb
l’orientació i per exigir al club que us continuï oferint allò que hi busqueu. I
recordeu: any nou, fita nova!

Marc Ràfols

3

2008: vint anys de COC



4

Durant quasi
20 anys el
despatx del
Carles Lladó
al passeig

Costa del Putget 2 ha acollit el COC i li
ha permès que fos la seu social del
club. Després d’aquests anys en què,
entre d’altres coses hi hem anat deixant
sorra dels nostres boscos, fulles dels ar-
bres i fites desconjuntades, hem traslla-
dat el material a un local cedit per la
Tere Gri al carrer Diputació 108. 

Agraïm la seva generositat, la seva de-
dicació i hores de feina per a fer el man-
teniment de tot el material, i tota la pa-
ciència que han tingut cada vegada que
hem hagut de portar o treure el material
de les competicions.

Actualment el Tel de contacte del club
és el de la Tere: 93 211 86 22

ESTRENEM NOU LOCAL

Neus Perramón



Tornant de vacan-
ces, al COC ens to-
cava organitzar el
Trofeu Carles Lladó
a Santpedor, la nos-

tra cursa de Copa Catalana d’aquest 2007
que ja deixem enrere. Va ser una clàssica
Copa, amb guarderia, molta gent, molts
circuits i també Sportident. Com a punts
febles, agafava a contrapeu tornant de va-
cances i encara ens va fer força calor.
Com a punts forts, una àrea d’aparcament
espaiosa, sense angoixes, a tocar tant de
la sortida com de l’arribada, i una situació
al bell mig de Catalunya. És cert que ens
van aparèixer els corredors molt d’hora i la
infraestructura ens va donar algun ensurt,
però la cursa es va poder desenvolupar
amb normalitat i, penso, força èxit. Aques-
ta va ser la primera vegada que era al cos-
tat de l’organització (al costat del corredor
tampoc es pot dir que hi dugui un gran ba-
gatge) i ara voldria explicar aquesta expe-
riència.

El dia abans, el cor de l’organització ja es-
tava posant fites de bon matí (i tot el mate-
rial a les ‘furgos’). Jo em pensava que cal-
dria ajudar en l’sprint urbà de dissabte a la
tarda, però no: en Biel s’ho va fer tot sol i
va ser un èxit. Així doncs, vaig arribar di-
recte al lloc de la cursa de Copa quan en
Ricard, en Carles i en Marc acabaven de
prebalisar. Com a mindundi, em vaig doc-
torar en arrencar generadors i fer mes-
cles. Però el més curiós va ser repartir les
fites: hi havia quatre mapes mestres amb
totes les fites repartides en quatre zones, i
es tractava de fer els grups de fites corres-
ponents a cada mapa per repartir la feina
dels fiteros. És elemental, oi?, però s’ha
de fer. Aquesta vegada no em vaig atrevir
a ajudar a posar-les (és una responsabili-

tat). Hi ha una llista de detallets que no
s’acaba (balisar l’aparcament, posar indi-
cadors des de la carretera, muntar les car-
pes, repartir els mapes per categories i
enfundar-los, organitzar els generadors
per a l’Sportident...) i durant la tarda vam
anar desfilant diferents cocaires sota la di-
recció del nucli organitzador per anar per-
filant l’escenari. Menció a part mereix l’en-
cintat, que se’l va cuinar en Vidal tot sol.
Val a dir que tot tenia un lloc predetermi-
nat: el COC compta amb un bon know
how, un saber fer que ens hauria d’enor-
gullir a tots.

El dia de la cursa és com llençar-se per un
tobogan: tot va de pressa i no s’atura.
Crec que tots plegats ens en vam sortir
prou bé, i ja tenim una llista de millores per
a l’any que ve. És important perquè, si
aquest any hi havia gent, el 2008 la cursa
serà, a més, de lliga espanyola i cal espe-
rar-ne força més. 

Per mi va ser una magnífica oportunitat de
conèixer més cocaires, d’aprendre moltes
coses. Participar en l’organització ajuda a
fer caliu, ambient, i també ajuda a enten-
dre la dificultat i l’esforç que hi ha darrere
les curses (i sobretot dels mapes) que tant
ens agrada que ens organitzin. Així
doncs, l’any que ve m’hi tornareu a trobar,
i no patiu que de feina n’hi ha per a tots i
de tots els nivells. 

I un darrer apunt: el que més il·lusió em
feia era, contra l’opinió general, recollir fi-
tes. És com una cursa sense corredors,
amb fites no gaire separades (per això
dels sectors) però sense ordre ni camins
evidents i, sobretot, sense pressa, però
sense pausa (almenys els joves cracs no
em van haver d’esperar al punt de trobada
amb el 4x4). Tampoc en això em va dece-
bre participar en l’organització.
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Santpedor , una cursa darrera el
taulell

Daniel V ives
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Un any més hem
corregut aquesta
cursa, tan agrada-
ble per l’ambient
festiu que sempre

l’acompanya. 

Ens va fer un dia preciós; els últims en
sortir van haver de córrer amb un sol es-
paterrant. La cursa era maca. El que
vaig aprendre aquesta vegada va ser
que hi ha verd privat sense tancar. O si-
gui que, si no ets un súper, no saps ben
bé on acaba el de tots i comença el pri-
vat, que continua sent infranquejable. 

Em vaig despistar a unes quantes fites i
voldria comentar un aspecte de les cur-
ses que acostuma a provocar malestar.
Penso que ens hem d’esforçar en fer les
curses independentment de qui tenim al
voltant, per perduts que anem. El regla-

ment diu que les curses s’han de córrer
en silenci i hem de mirar que sigui sem-
pre així. Sempre que no hi hagi una
emergència o un nano espantat, és clar. 

La cursa era molt interessant, combina-
va el bosc, el camp obert i una part ur-
bana, i els d’elit i alguna altra categoria,
a més a més, una zona de verds. L’es-
print final es va fer dur, llarg i costerut. 

La FCOC va fer un petit homenatge als
corredors de la selecció espanyola que
van fer podi als relleus dels EYOC-07,
celebrats a Hongria entre el 22 i el 24 de
juny. Dos d’ells catalans, el Pol, del
COC, i el Marc, ara dels Grions. Dóna
satisfacció veure els joves que avancen
amb esforç constant i il·lusió i, a més,
aconsegueixen bons resultats en com-
peticions internacionals. 

Que per molts anys puguem estar tan
bé com ara, si no millor! 

CURSA DE LA FIRA DEL LLIBRE DE
MUNTANYA - L’ESQUIROL, 7/10/07

Laura Perramón



Més de mig any va
passar entre la pri-
mera i la segona

proves de la Copa Catalana de BTT-O.
Esperem que el campionat hagi tocat
fons i per als propers anys hi hagi més
continuïtat i més proves. 

Fins a Sant Joan de Mediona van haver
d’anar els participants de la segona pro-
va de la Copa Catalana. Potser ja conei-
xeu on està situat el poble però per a la
majoria us diré que es troba al Penedès
muntanyós, a cavall entre les comarques
de l’Alt Penedès i L’Anoia. Per arribar-hi
cal afrontar una revirada carretera.

A diferència de la plana penedesenca,
aquí el terreny és muntanyós; en els
plans hi trobem vinyes i camps sem-
brats i en els boscos pins i algunes alzi-
nes. La prova tenia un combinat de te-
rrenys oberts amb vinyes i camps culti-
vats i una part de boscos que es corres-
ponien amb les zones de major desni-
vell.

Amb aquest terreny es va fer un mapa
de nova creació. En la seva elaboració

van “patir” alguns membres del club i
sense la seva ajuda no hagués estat
possible.

La prova va consistir en un recorregut
score on la categoria HS havien de fer
totes les fites i per a la resta de catego-
ries anava disminuint el nombre de fites.
Alhora de fer els circuits potser se’ns en
va anar una mica la mà, doncs el primer
sénior va emprar gairebé 3 h.

Malgrat la baixa participació el dia va
estar acompanyat d’un temps excel·lent
per a la pràctica dels ciclisme i es va fi-
nalitzar amb l’entrega de copes als pri-
mers de cada categoria i cava per a la
resta del podi.
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BTT-O Segona prova
Copa Catalana

Josep Casas
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Les zones amb
nombrosos ele-
ments iguals, de ti-
pus puntual ( monti-
cles, roques, petits

turons, petits tallats, clots, petits aigua-
molls ) combinats amb un relleu suau,
plantegen les dificultats més grans per
efectuar un desplaçament exacte fins al
punt fixat. Per això aquest és l’esglaó
més tècnic de l’aprenentatge. La tècnica
de l’orientació fina busca poder moure’s
a una velocitat adequada per llegir sen-
se errada el mapa de forma detinguda i
anar passant entre els molts elements
iguals fins arribar al que té la fita empla-
çada. Demana una gran concentració i
atenció per part del corredor. 

Tècniques accessòries: 
- Allargament d’elements propers al
control
- Verificació amb la brúixola d’un ele-
ment entre d’altres idèntics
- Orientació por un element posterior al
control

Exercicis

EXERCICI: orientació fina
ESPAI: terreny molt tècnic i ple de petits
elements. 
TEMPS: 30 minuts. 
MATERIAL: mapa amb diferents circuits
a partir d’un mateix nombre de controls,
fites, targetes de control, brúixola, cro-
nòmetre. 
OBJECTIUS: 
1. Practicar la tècnica d’orientació fina. 
2. Mantenir una atenció i concentració
màxima. 
DESENVOLUPAMENT: el tècnic porta
al grup fins un punt fàcilment localitza-
ble. En aquest punt se situa la sortida i
arribada. La zona és força tècnica, amb
molts elements semblants. El tècnic té
tots els mapes cap baix, i fa sortir als co-
rredors d’un en un cada minut. Cada co-
rredor tindrà un circuit diferent, si bé tots
faran tots els controls de la zona. 

Tots els trams seran de distància mitja-
na o curta, i requeriran una lectura fina i
molt precisa; no hi ha d’haver cap mo-
ment de relaxació ni cap zona fàcil. Els
corredors agafaran els parcials i compa-
raran la distància de cada tram i el
temps que han esmerçat en cada un
d’ells.
COMENTARI: l’orientació fina és una
tècnica de màxima dificultat i una bona
pràctica pot significar un valuós estalvi
de temps en la competició. 

EXERCICI: Cursa sense número de
descripció de fita ( micro orientació) 
ESPAI: parc, terreny variat. 
TEMPS: 60 minuts. 
MATERIAL: mapes amb circuit , fites ,

Ferran Santoyo

L’ORIENTACIÓ PAS A PAS
Esglaó 5
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pinces. Opcional: brúixola. 
OBJECTIUS: 
1. Desenvolupar la seguretat en la re-
cerca i trobada del control. 
2. Confiar en la pròpia capacitat d’orien-
tació i no en les possibles pistes dona-
des pel nombre del control. 
3. Ser autònom en cas de perdre la des-
cripció del control. 
4. Desenvolupar l’orientació fina i preci-
sa de localització de l’element correcte. 
DESENVOLUPAMENT: es dóna a cada
participant el mapa amb un circuit. En la
descripció de control figura la descripció
de l’element, però no s’indica el número
del control. Es posen més controls dels
indicats en el mapa, perquè es fixin real-
ment en l’element a buscar i per estar
segurs d’on pincen. 
COMENTARI: en competicions on hi ha
un gran nombre de fites i participants,
perdre la descripció de control o no tenir
noció del nombre del control pot donar
problemes als més insegurs o que es
deixen influir pel pas d’altres participants. 

EXERCICI: allargament del control 
ESPAI: terreny tècnic amb zones aïlla-
des de molts elements. 

TEMPS: 1 hora. 
MATERIAL: mapa amb circuit, fites, tar-
getes de control, brúixola. 
OBJECTIUS: 
1. Practicar la tècnica d’allargament del
control. 
2. Aplicar-la en les situacions adients. 
DESENVOLUPAMENT: l’entrenador
prepara un circuit on els controls estan
situats en zones tècniques on calgui in-
terpretar tota la zona i apuntar d’aques-
ta l’element a trobar. Englobant la zona i
dins aquesta simplificant la recerca s’a-
consegueix facilitar i assegurar la troba-
da correcta del control. 
COMENTARI: tècnica avançada pròpia
de l’entrenament d’alt nivell. 

Nivell tècnic indicat per:
Categories HD18, 20, Elit, 35, 40. Bon
aprenentatge per a HD16. 
Curses Distància Mitjana. Diferents
trams de la Distància Llarga. 

Bibliografía de referencia
- L’esport d’orientació en el sistema
educatiu, Ferran Santoyo, FCOC 2001 
- L’esport d’orientació. Entrenament
avançat, Ferran Santoyo, FCOC 2004 
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Aquest curs cele-
brem el 10è aniver-
sari de les curses
d’orientació dins del
CEEB (Consell de
l’Esport Escolar de

Barcelona). Ja fa 10 anys que els nens i
nenes de Barcelona poden practicar les
curses d’orientació i trobar les fites que
s’han amagat en diferents llocs dels
parcs de Barcelona.

Unes quantes escoles (entre elles l’Or-
landai, gràcies a la coneguda família Rà-
fols Perramon) van introduir l’esport al
CEEB. Amb els anys podem dir amb sa-
tisfacció que l’interès és creixent i
aquest curs tenim més de 100 nens i ne-
nes de 10 centres educatius diferents
(Orlandai, Vila Olímpica, Sant Ignasi,
Itaca, IES Menéndez i Pelayo, IES Icà-
ria, IES Vila de Gràcia, Sant Just, IES
Costa i Llobera, IES Montserrat...) que
participen en el campionat escolar.

Ara mateix, ja s’han fet 2 curses amb 2
mapes nous: la primera la vam fer el 27
d’octubre a la Universitat Politècnica de
Catalunya i la segona, l’1 de desembre
al Campus Mundet. Després de les va-
cances de Nadal anirem a orientar-nos a
altres indrets ja més coneguts: el 12 de
gener a Can Cuiàs, lloc que ja vam co-
nèixer el curs passat; el 2 de febrer al
Parc del Fòrum 2004, ja amb més histò-
ria i on a més a més s’hi realitza l’Sprint
obert a tothom, i finalment el 29 de març
al Parc Güell, que una vegada més tan-
carà la temporada i on s’entregaran els
premis de la temporada a més a més de
felicitar a tothom per la seva participació.

Realment són unes matinals orientado-
res molt interessants i enriquidores;
nens i nenes de totes les edats, sols o
acompanyats pels pares i mares, van a
la recerca de les fites. Molts d’aquests

nens i nenes vénen a córrer abans o
després de jugar el seu partit de bàs-
quet, de voleibol, de futbol... els més
grans ajuden els més petits...

S’ha d’agrair la feina que des dels seus
inicis ha estat fent en Ferran Santoyo en
l’organització de totes les curses, així
com l’ajuda immensa d’en Xavier Serra-
llonga i de tants delegats i pares i mares
que ajuden a fer que tot rutlli.

A títol més personal us puc dir que l’es-
cola Orlandai participa a les curses d’o-
rientació del CEEB des de l’inici. Primer
va ser tota la família Ràfols la que ens va
animar a d’altres a provar aquest esport.
En Biel (que actualment ens està aju-
dant a portar l’orientació de l’escola), en
Pol i l’Ona van ser els precursors, però
amb ells més de 80 nens i nenes han fet
orientació durant tots aquests anys.

Hem intentat des de l’escola potenciar
aquest esport, juntament amb els altres
que tenen més història com el bàsquet i
el voleibol, i així hem organitzat curses
d’orientació per a tots els nens de l’esco-
la (des de 1r a 6è de primària) a la matei-
xa escola, al Parc de l’Oreneta, quan
fem la Setmana Esportiva, quan fem les
estades esportives... i fruit de tot això,
ara que els germans Ràfols i els primers
orientadors ja ens han deixat, podem dir
orgullosos que aquest curs 35 nens i ne-
nes de l’escola participen en les dife-
rents curses del CEEB.

Els nens i nenes gaudeixen molt fent les
curses, a la vegada que coneixen els di-
ferents parcs de Barcelona, i esperen
cada una de les curses amb molta il·lu-
sió. A més a més, tots els que han pogut
participar als Campionats de Catalunya
escolars en guarden un molt bon record,
ja que la vivència de tot el cap de setma-
na amb els companys orientadors de tot
Catalunya és molt intens. Esperem que
aquest ambient es pugui mantenir.

CURSES  ESCOLARS  A
BARCELONA

Albert Daví



L'Ona Ràfols ha fet
el gran salt: de pro-

mesa a campiona. El passat 13 d'octu-
bre va aconseguir el subcampionat a la
cursa llarga dels Europeus júniors 2007
celebrats a la regió occitana de l'Avey-
ron

L'Ona és en aquests moments una de
les millors orientadores catalanes i tam-
bé, perquè no, espanyoles. Va comen-
çar en el món de l'orientació de petita, i
es podria dir que va aprendre a llegir
mapes al mateix temps que a l'escola li
ensenyaven l'abecedari, o sigui que ha
crescut entre mapes i fites.

Al llarg de la seva carrera esportiva no
ha parat d'aconseguir premis, ha partici-
pat en campionats nacionals, universi-
taris, campionats d'Europa, mundials…
sempre fent un bon paper. Aquest any,
però, ha vist recompensat tot el seu es-
forç aconseguint la plata en els Campio-
nats Europeus.

Però segur que no tot ha estat un camí
de roses per arribar fins on és ara. 

-Ona, explica'ns com va anar la cur -
sa? Eres conscient que anaves sego -
na? Què vas sentir?
Quan ens vam plantejar d'anar amb el
Biel als Europeus júniors era en bona
part perquè ja sabíem que teníem un
cert avantatge sobre els altres corre-
dors. Era una zona propera a Le Caylar
(conegut per molts catalans pels diver-
sos entrenaments que hi hem fet), un
terreny típicament mediterrani. El fet d'-
haver entrenat en terrenys semblants
moltes vegades, et permetia tenir una

idea bastant clara de la situació amb
què t'enfrontaves: un mapa molt difícil
però amb trams molt ràpids, i la gent es-
candinava era la que tenia més punts
per cagar-la (encara que normalment
són els que guanyen).

La nit anterior vam estar parlant amb el
Biel sobre les nostres impressions. Jo
vaig dir que per mi encara corrien mas-
sa les contrincants, però el Biel estava
segur que no guanyaria el que corrés
més.

Sabia de sobres que la primera fita era
molt important. Encara que en llarga
distància els errors són més fàcils de re-
cuperar, la primera fita és la que et dóna
seguretat i ànims per seguir: s'ha de co-
mençar amb bon peu! A més, al principi
encara no has "entrat al mapa" i costa
més llegir els detalls. Per això vaig deci-
dir atacar-la per un lloc fàcil, vaig anar a
fer una volta pel camí i així em vaig as-
segurar clavar-la.

Al passar per la fita vista només porta-
ves aproximadament 1/3 de la cursa i,
per tant, la posició en aquell moment no
era determinant però si orientativa per
al resultat final. A partir d'aquest punt
s'entrava a la zona realment difícil.

Quan jo vaig passar per la fita d'espec-
tadors era conscient que no havia co-
mès errors, però que tampoc havia co-
rregut molt. L'speaker va dir el meu
nom. Vaig entendre que anava tercera a
1 minut i mig de la primera. Si no recor-
do malament la frase va ser semblant a
això: "Passing in 3rd position, one and a
half minute behind the leading time:
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Ona Ràfols, subcampiona de llarga
distància als Europeus Junior

Anna V ilella
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Ona Ràfols, from Catalunya". En aquell
moment em va ser impossible no sentir
això i emocionar-me. Encara que sabia
que darrere meu sortien 16 noies més,
que teòricament eren millors que jo,
aquelles paraules em van reconfortar.

A la segona part de la cursa va ser on
vaig fer dos errors, aproximadament
d'un minut cadascun. Però també veia
que molta gent estava parada o anava
molt lenta, era una part mol tècnica i re-
queria el 100% de concentració. Perquè
us feu una idea del nivell de detall que
s'arribava: el mapa era escala 1:7.500,
jo corria amb lupa i encara em costava
llegir totes les pedres i els verds.

Quan vaig arribar a la penúltima fita vaig
sentir que deien per l'altaveu que estava
a punt d'arribar amb un nou temps de
guanyadora. No m'havia sortit una cur-
sa perfecte, per no estava descontenta
de com m'havia anat. 

Tot i que encara quedaven 16 persones
que em podien guanyar, a mesura que
anaven arribant la resta de les contrin-
cants, cap rebaixava el meu temps.
Crec que em va costar una bona estona
fer-me a la idea del que significava des-
prés que diguessin que als resultats fi-
nals només m'havia guanyat una fran-
cesa. M'havia petat a totes les escandi-
naves!!!

-Com ho fas per aconseguir aquestes
marques? Quant s dies entrenes?
Quin tipus d'entrenament seguei -
xes?

Entreno poquíssim i no menjo gaire...El
que faig normalment és entrenar cada
dia de la setmana, i els caps de setma-
na competició. El millor seria fer com a

mínim 2 sessions tècniques a la setma-
na, però amb l'escassetat de mapes
que hi ha en condicions i prop de Barce-
lona, ens conformem amb una sessió a
la setmana. Per això molts cops a Copa
Catalana m'ho acostumo a prendre com
un entrenament, però amb més al·li-
cient. I els altres 4 dies faig entrenament
físic: rodatges, sèries o fartleks. 

També es bastant important entrenar
amb gent. Així controles el ritme i hi ha
un cert pique.

On noto un canvi molt important és
quant surto d'Espanya: tant en la tècni-
ca com també en la manera de viure l'o-
rientació. Es veuen nous terrenys, no-
ves maneres de córrer i de pensar du-
rant la cursa. S'aprèn molt.

-Tu estudies medicina, una carrera
que necessit a moltes hores de dedi -
cació, com ho fas per comp aginar es -
port i estudis?



Vaig amb bici a la facultat i em serveix
d'entreno si no m'atropellen...El més im-
portant és que t'has d'organitzar molt
bé. Has de tenir molt clar que cada dia
has de trobar un estona per anar a có-
rrer, perquè si un dia no hi vas perquè
tens exàmens, el següent tampoc i
així... al final t'adones que només has
corregut un dia en tota la setmana.

Al principi em va costar bastant, perquè
tenia classe al matí, pràctiques a la tar-
da i era una mica estressant. Però el
que és clau és una bona organització:
planificar-te les hores que has d'entre-
nar, i després les que pots dedicar a
l'estudi (en el meu cas aquest és l'ordre
de preferència, però en molts altres ca-
sos és al revés)

En períodes d'exàmens a mi em va molt
bé sortir a córrer una estona. És una
manera per airejar-te de totes les hores
que has estat estudiant, i poder-t'hi tor-
nar a posar. Personalment crec que ren-

deixes molt més. Encara que molts
cops acabo tan cansada dels entrena-
ments que només sóc útil per dormir.

-Quin és el teu somni esportiu?
Ser portera del barça.. Somiar per so-
miar, m'agradaria ser campiona del mon
júnior. Però ja se sap que per ser cam-
piona del món s'ha de tenir sort, a part
d'entrenar molt, esclar! I un somni més
real seria quedar entre les 20 primeres
al mundial. El JWOC de l'any que ve
serà a Suècia, un terreny molt dur i amb
molta gent millor que jo. Hauré d'entre-
nar fort a veure si puc fer realitat aques-
ta il·lusió!

És gratificant quan desprès de tots els
esforços que has fet obtens una bona
posició en uns campionats importants.
De totes maneres, el sol fet d'entrenar,
les curses, la gent que hi ha, l'ambient
que es respira dins del món de l'orienta-
ció... m'omple molt i per mi ja és una re-
compensa.
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El Marc (presi) m’ha demanat que us faci cinc cèntims de com va anar la cursa
de Venezia (Meeting Orientamento Venezia 2007). Doncs bé, en resum:un ÈXIT!

Del COC només hi anàvem la Teresa Gri, l’Anna Amigó i jo mateixa, però l’equip
combinat CAT arribava a Venècia amb 65 inscrits. Poca broma! I poca broma els
resultats: l’Anna, pletòrica, va fer tercera a l’esprint curt de dissabte (categoria
absoluta) i segona a la cursa llarga de diumenge (D35). Afegit a la resta de po-
diums (2n Sebastià Messeguer a l’esprint curt; 2n Marc Serrallonga a H16 i 1a
Carla Guillén a D20) el nom de l’expedició catalana ha començat a sonar a l’anti-
ga República Sereníssima. La resta dels expedicionaris, contents i cap a casa.

L’anècdota: quan es van repartir els premis per equips, un català “atípic”, en Ma-
rek Petrivalski, va haver de recollir la copa del tercer equip classificat: CATALUN-
YA (Gràcies, Marek, per enèsima vegada!). Ja no hi quedava cap català al pave-
lló per recollir-la, tots corrent cap a l’aeroport. Qui s’ho hauria imaginat?

Mercè Miguel
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Sotto il ponte, sotto il ponte da
Rialto..........

Doncs jo, tot cantussejant, remo, somric als meus ben ins-
tal·lats clients i els escolto. Això si, mai intervinc en les se-
ves converses i, com que quasi tots son estrangers, segur
que es pensen que no els entenc.

« T’has fixat quanta gent que corre, amb expressió abstreta, consultant papers i
brúixoles, ignorant-se entre ells i sense parlar amb ningú?»

« Ostres tu, mira aquell com trontolla apunt de caure al canal!. Tant córrer i ara es
queda aquí com una estàtua —amb cara d’angoixa concentrada- llegint no sé
què. Oi que sembla que porti una lupa?. I ara que fa girant el cap violentament a
un i altre cantó?.” Per mi que el persegueixen. De què deu fugir?”

“-Papà, papà, he vist marcians.
-Nen no diguis ximpleries.
-Papà els he vist, de veritat. s’acostaven a un lloc i la punta del dit se’ls posava
vermella, igual —exactament igual- que l’ET. Recordes ET oi?. I tenien un aspecte
estrany”

“Ei senyora, senyora ¡!Aquí, aquí baix, a la góndola. Miri’m. Ei, ei senyora! Que
necessita ajut? Ha perdut alguna cosa?. Aquesta és sorda o està en ple trànsit”

“Ànimes en pena això és el que són, ànimes
en pena que, emparades per la boira, venen
des de l’illa Cementiri a redimir-se”

“1...2... 3... 4... 4 vegades, com una llançado-
ra, ha creuat el pont —dreta/esquerra, esque-
rra/dreta, dreta/esqu..- aquell de la camiseta
llampant i ulls d’Il·luminats”

I jo segueixo cantussejant....

Segur que l’any que ve, pels vols de S. Martí,
tornaran aquests corredors de curses d’orien-
tació que, amb el seu pintoresc aspecte de tu-
ristes precipitats alimenten l’imaginació dels
meus clients.

GONDOLA!! GONDOLA!! 

DES DE LA GÒNDOLA

Il Gondoliere



Encara sense tren-
car l’albada, com
les ovelles al lla-
druc de la mítica
Coloma, tots els co-
rredors ens trobem,

tancats, a la zona de sortida. Fot un fred
de pebrots, que ni el contacte de tants
cossos nerviosos no mitiga. Fred i “sín-
drome Perelló”, quin mal rotllo! 

Són les 8h 03’ quan les feres surten fre-
nètiques del pàrquing de Queralbs a la
recerca del coll de Fontdalba. Sí, som
altre cop a la Duatló de la Muntanya de
Núria. 

500 m i ja tinc el 34 esgotat, collons!, si
amb això hauria de pujar al cel!. Em
passen per la dreta, em passen per l’es-
querra. Suo massa. Per la dreta, per
l’esquerra. Respiro amb dificultat. No hi
ha manera de trobar el ritme, m’estic
quedant. ...

3, 4, 5, 6 km, 7,..... sembla que revifo,
...8 va bé, ...9 em sembla que això ha
estat el darrer speech del moribund,
m’enfonso irremeiablement i ara sí que
estic malalt, tinc miratges; m’ha semblat
veure un “tiu” tallant corbes a peu i que
porta la samarreta del COC. Déu meu!. 
Finalment sóc a Fontdalba. Uf, quina
ventada. Miro el crono, redéu estic fos.
M’assec, arriba algú que em saluda pel
nom. El miro i no el conec. Sóc en Biel!,
diu. Hòstia, en Biel clar, ...és que anava
tan tapat... 

Marxa i el segueixo una estona, primer
a peu, després amb la mirada. Tenia
l’esperança que en començar a córrer

“el cos em canviés” i em trobés mi-
llor però això no va. Fa fred, molt

vent fred i no tinc cap motivació. El cap
s’ensorra darrera les cames. Arribo a
l’avituallament a mitja pujada del Puig-
mal, paro, miro....em fa ràbia, molta rà-
bia, però plego. Torno enrere. 

Plegar aviat té alguna cosa bona, com
poder-se dutxar amb aigua calenta, a
més de compartir-la amb les figures. L’E-
du Barceló, amb aquella seva manera in-
gènua de dir les coses, em diu que hi ha-
via trams on sentia gust de sang a la
boca, jo penso que el meu gust era molt
més clàssic, simplement de derrota. 

(Un aclariment. Finalment vaig saber
que no patia al·lucinacions, que l’agosa-
rat Cocaire existia i era en Marçal Serra-
llonga, que havia punxat i havia decidit
seguir a peu fent via. Però aquesta histò-
ria millor que sigui ell qui us la expliqui). 

Una setmana després som just a l’altre
cantó. Són les vuit del matí i una bona
colla de sonats ens tornem a trobar al
pàrquing de l’estació d’esquí de Vallter
per destrossar o ser destrossats en una
altra cursa mítica, el raid Tavertet ex-
trem. 

Ha nevat i fa molt de fred, però no pas
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SABORS

Ricard Belaskoain
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vent i les primeres llums del dia avan-
cen que farà bo. Élits i Opens sortim tots
plegats. Les primeres rampes posen a
cada un al seu lloc. Primera fita al Coll
de la Marrana. El cor batega com si bus-
qués sortir per la boca, però quina sen-
sació tan diferent de fa una setmana,
em trobo “estupend”. 

Els élits enfilen cap el Gra de Fajol i per
l’efecte “atracció fatal”, tots els opens
els segueixen innecessàriament. Nosal-
tres llegim bé i ens adrecem cap a la
Coma de l’Orri, de sobte, ens trobem al
capdavant obrint traça en una neu pols
però forta. És purament circumstancial,
ho sabem, però fa gràcia. 

Poc després els primers élits ens sobre-
passen com piconadores. Aguantem el
tipus. Arribem al control canvi; treure
roba d’abric, posar-se les sabatilles de
bici i el casc, carregar el camelbak,
menjar alguna cosa i sortir a tot drap per
una bona pista a buscar un corriol que
ens porti fins a Pardines. 

Deu ser bonic el poble, però no hem vin-
gut a fer turisme, D’aquí, 600m de des-
nivell i alguna rampa que tira de cul, un
tros en bici i un altre arrossegant-la i així
anar fent fins a la Portella d’Ogassa,

sota l’incrèdula mirada del Taga. Fitar i
consultar el mapa, la sang no arriba al
cap i no hi ha manera d’entendre per on
cal seguir, a la dreta, a l’esquerra...s’ha
de seguir la carena que continua pujant,
però per allí no es pot anar en bici!. Aquí
no hi ha ni déu. 

Deixem les bicis i decidim tirar amunt
per la carena a peu a buscar la fita de la
maleïda cova. La trobem. 

Arribem al poble d’Ogassa, festival
d’assistències i furgonetes, banderes,
colors...i crits d’ànim. Carreguem mate-
rial per escalar, córrer dos quilòmetres,
escalar, rapelar, desfer els dos quilòme-
tres per tornar de nou al control. Sembla
una broma. 

Ara el tram d’orientació a la Peçallarga.
Collons! 23 fites i cal triar-ne només 10,
però quines?, per què?…no puc pensar,
no veig res clar, estic fos, I en Selga i en
Salexenko em posen pressió. “aquest
tram l’has de clavar”. I tant, la primera
em costa un munt!, després la cosa s’a-
rregla i tot va més o menys ràpid. 

Tornem a ser al control, canvi per enfilar
el darrer tram fins a la meta de Sant
Joan de les Abadesses. 9 hores des-

prés de la sortida som a una
meta deserta, on no hi ha
més que els aplaudiments
de la nostra assistència i els
controladors, però ho om-
plen tot. Som tercers. 

A la dutxa, entre el baf de
l’aigua calenta, em sento
somriure, recordant a l’Edu i
el seu regust a sang. Jo re-
torno als sabors clàssics, el
d’avui és de satisfacció. 



No sé si estàveu al
cas dels resultats de
l’últim Mundial abso-
lut a Ucraïna. M’inte-
ressa especialment

destacar-vos-en uns de concrets: 

Sprint 
1r Thierry Gueorgiou 14:44.0
2n Matthias Merz 14:44.9
Diferència: 0,9 segons
Llarga
1a Minna Kauppi 1:20:17
1a Heli Jukkola 1:20:17
3a Simone Niggli 1:21:48
Diferència entre les dues primeres: 0 se-
gons!

I del Mundial de l’any passat a Dinamar-
ca també voldria ressaltar: 

Sprint mundial 2006 
1r Emil Wingstedt 13:35,3
2n Daniel Hubmann 13:36,3
3r Claus Bloch 13:37,0
Diferència entre els tres medallistes: 1,7
segons

Primer de tot, hem de convenir que és in-
creïblement espectacular que al cap d’1
hora i 20 minuts de cursa, dues corredo-
res facin exactament el mateix temps. 

Relacionat amb aquest tema, en l’últim
Campionat d’Europa (JEC 2007) vaig
viure un fet que m’ha portat a escriure
aquest article. Això també passa en dife-
rents curses de Copa Catalana, noctur-
nes... encara que en menor grau. 

A la prova de relleus del JEC vam sortir
29 corredors alhora. Què va passar?
Molt senzill: vam arribar a la primera fita
i, com que era diferent, cadascú va pin-

çar la seva i no hi va haver cap proble-
ma. Però no va passar el mateix amb la
2a, 3a, 4a... Aquestes fites eren comu-
nes per a tots els corredors i és clar... Ja
se sap que en les competicions de re-
lleus, normalment tots els corredors fan
la cursa en paral·lel i quan arribes a la
fita... pinça la fita el que és més fort i/o
hàbil. Jo em vaig trobar la fita envoltada
d’una desena de corredors tots empen-
yent-se entre ells, movent la base de l’s-
portident, apartant les mans... Això no-
més comportava que ningú pincés i el
nombre de corredors anés augmentant. 

La solució per evitar fets com aquest no
us la puc donar, ja que només recordo
que vaig pinçar la fita com vaig poder i
vaig marxar corrent per intentar atrapar
els corredors que ja havien guanyat el
seu particular duel i distanciar-me dels
que encara s’estaven barallant. 

El que sí que puc afirmar és que la res-
ponsabilitat és dels organitzadors: o bé
havien de ramificar més els traçats (dis-
senyar diferents controls en la primera
part de la cursa) o bé havien de posar
més d’una base a cada fita. 

I jo em pregunto... van fer cua els cam-
pions del món esmentats al comença-
ment de l’article? 
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Quan el result at depen d’UN
SEGON

Biel Ràfols
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1- Nosaltres mai ens hauríem imaginat fer curses
d'orientació, ni sabíem què era fins que l'Anna va
conèixer a l'Annabel i en Marc quan varen anar al
Clínic a preguntar coses sobre l'hepatitis.  Com
que es varen haver de vacunar i això significa anar
a l'hospital varies vegades, l'anna els explicava co-
ses de la malaltia i ells li explicaven coses sobre
orientació. I l'Anna que li agrada córrer, es va ani-
mar de seguida i ens ho va comentar a casa. L'An-
na i en Raül varen fer la seva primera cursa a Can-
tonigros. Aquell dia es varen adonar que això de
l'orientació no era bufar i fer ampolles però ..renoi!!
Que divertit que era!!. Després, l'Edu i jo, en Pau, també ens vàrem animar. Ens va
agradar molt, tot i que ens va costar interpretar el mapa. De seguida vam posar el
calendari del FCOC a "favoritos"  i així cada diumenge ens aixecàvem d'hora i aga-
fàvem el cotxe per marxar cap on tocava. 

2 - Un dia ens vam plantejar de federar-nos. Ens agradaven tots els clubs: el BO, el
Farra, el Grions,….però vàrem optar pel COC, tot i el pijama que duien. Vàrem te-
nir la sort que just quan ens fèiem socis del club que es va canviar l'equip. Aquest
any li han encarregat a l'Anna de coordinar l'OrientaCOC. 

3 - La nostra anècdota més sonada ha estat l' entrada a aquest món. No sé com ho
vareu fer vosaltres però nosaltres vàrem entrar de la mà d'un virus.

1- El camí cap a la orientació comença
amb les nostres travesses estiuenques

pels Pirineus. De fet, la nostra història comuna també comen-
ça als Pirineus, un estiu de fa 13 anys, pujant al sostre de Ca-
talunya. Entre refugi i refugi, amb una brúixola, un mapa i la
motxilla, vam aprendre a conèixer la muntanya. 

Per l'orografia de la vila de Gràcia, on finalment hem fet el niu,
s'ha succeït la nostra cursa d'orientació comuna. 

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. 

Pau Solé V ilella

Núria Pujol



La primera cursa la vam fer a la casa de colònies on vam cele-
brar el nostre enllaç amb els amics. Ens van donar un mapa i
una brúixola i vam haver de seguir les fites marcades cap a
les proves a què ens van sotmetre. 

La professió de la Núria, vinculada estretament amb l'esport,
ja l'havia apropat a les curses. El grup d'entrenament a Can
Caralleu la va engrescar a iniciar-se, i va fer aixecar al Jordi
de la cadira del seu despatx. 

2- Als balls tradicionals dels divendres a la plaça del rei, enmig
de murs infranquejables, ens vam trobar, tot ballant, amb la
Laura Perramon, que ens va animar a participar a les curses
d'orientació. Aquest ha estat el nostre entrenament setmanal, sortejant elements
humans i petits sots del terreny, ball rera ball, com fites encadenades. Així ens vam
trobar en terreny semi obert i solament ens calia una cursa fàcil per fer-nos socis
del COC.

3- A la cursa de Comiols al 2006 li vam dir a qui desprès vam saber que era el Car-
les Lladó, que havia estat ell qui ens havia animat a anar-hi. Ens havia donat la in-
formació a l'arribada d'una altra cursa. Aleshores ens va dir que fins que no féssim
la tercera cursa no estaríem enganxats. En aquell moment ens vam adonar que ja
estàvem atrapats per l'orientació ...era la quarta vegada que corríem!!
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Jordi Gargallo

Benvingut s....

Senna Davin Hillion

Martí Triquell García
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I perquè pugueu començar a pensar en el
que fareu aquest estiu, aquí teniu un llis-
tat de diferents competicions interessants
i en llocs molt atractius: 

20- 25 de juny: 5 Dies de Puglia ( Itàlia).
Dues curses en ciutats típiques d’aquesta
bonica regió italiana i tres en bosc. Info:
www.orienteering.it/5dayspuglia

28 juny-5 juliol: World Master Orientee-
ring Championships ( Mundials de Vete-
rans). A Portugal, i en uns terrenys molt
bons al costat del mar, a la zona de Ma-
rinha Grande. No us ho podeu perdre!.
Info: www.wmoc2008.fpo.pt

12-20 juliol: World Orienteering Cham-
pionships. Al país (República Txèca) i ciu-
tat (Olomouc) del nostre company Marek
Petryvalsky (secretari de la prova). Per
als que vulguin veure in situ als millors es-
pecialistes del món. Curses per al públic.
Info: www.woc2008.cz

13-19 juliol: Orientabonito (campus d’en-
trenament), i 21-25 juliol O Ringen 2007 a
Salen. El campus orientabonito es un
dels més avançats d’Europa, i habitual
dels catalans. Aquest any ofereix un es-
pectacular programa, amb els 5 dies de
Suecia, entrenaments a Vasteros i Nor-
uega, per acabar els 3 últims dies a Salen
entrenant en els terrenys adjacents als 5
dies. Allotjament a la ciutat d’orientació en
bungalows de fusta, i participació en uns
5 dies espectaculars (inclouen terrenys
oberts i muntanyosos); a més serà Wold
Cup i els millors orientadors faran cap des
de Txèquia. Informació:
.www.o-travel.com , info@o-travel.com
www.o-ringen.com/dalarna2008

23-27 juliol: OO Cup. 5 Dies d’Eslovenia.

Un país absolutament meravellós amb
uns terrenys i mapes increïbles. Ben co-
negut pels catalans! Una altra oportunitat
per gaudir-ne. Info: www.oocup.com

29 juliol- 1 agost 3 jours de l’Aubergne.
Terrenys hipertècnics en zona volcànica.
http://pagesperso-orange.fr/ligue_au-
vergne

2-9 agost: 6 dies de l’Aveyron. Un dels te-
rrenys més difícils del món, i molt a prop
de Catalunya! Tipus de terreny ben cone-
gut per un bon grup dels nostres. A poc
més de 3 hores en cotxe tindrem aquesta
gran competició amb un ambiciós progra-
ma de 6 curses, en terrenys verges enca-
ra més tècnics. Info: www.cdco12.com

8-10 agost: IV Trofeo Cerdà y Rico. A Ca-
bra del Santo Cristo (Andalusia), curses
sprint, mitja i nocturna, bona combinació
d’orientació i relax en un ambient insupe-
rable. Inscripcions:
orientacion@cerdayrico.com

6-10 agost: Czech 5 Days Orienteering.
Els tradicional i llegendaris 5 Dies a Txè-
quia, terrenys, mapes i ambients extraor-
dinaris.Informació: www.soustredeni.ic.cz

29 a 31 d’agost: Highlands Open 2008
(Copa dels Països Llatins), Altiplà d’Asia-
go. Terreny conegut pels veterans cata-
lans perquè va ser la seu dels Mundials
2004. Un dels paisatges per fer orientació
més macos del món. Informació:
www.highlandsopen.com

1-5 setembre European Master Games.
Jocs europeus de veterans en la punta
sud de Suècia, a Malmoe, en terrenys de
dunes al costat del mar. Informació:
www.emg2008.com

ESTIU 2008, per Ferran Santoyo



ÚLTIMA HORA...

Marató al cor , relleus al sac - Més de 1.200 euros per a La Marató
Quantes hores vam estar corrent dissabte 15 de desembre? Segurament vam fer la
cursa més llarga celebrada mai a Catalunya, però no vaig saber veure cansament
sinó satisfacció, complicitat i bon rotllo.

De bon matí: “Quin fred!” Però el fred espavila, el fred t’obliga a moure’t, a bellugar el
cos, a fer treballar el cor. I això és el que ha fet la família Casal. Amb aquest cor que
tenen, amb les hores de feina i la generositat de qui coneix el pa que s’hi dona i sap
que no es pot fer de cap altra manera, ens han fet córrer, ens han permès bellugar-
nos perquè el cor no se’ns aturi. I generosament oferir els beneficis a La Marató de
TV3, enguany destinada a les malalties cardiovasculars. 

Però és que, a més, la gent venia satisfeta. Malgrat els 2 graus sota zero que hi havia
de bon matí, la gent se la veia contenta, tot i que l’endemà teníem els campionats de
Catalunya de relleus, tot i que gent sense gaire enteniment trepitjava la cursa sense
aconseguir deslluir-la. Al final, 13 equips van aconseguir sortir i completar els 5 cir-
cuits previstos per l’organització, i uns quants van continuar corrent fins a completar
les 6 hores previstes. 65 corredors que podran dir, quan el Ramon vagi amb cadira de
rodes, que ells van ser a la primera marat-O que es va fer a Catalunya. 

Dels resultats no us en puc dir res, perquè de fet va ser el menys important. Ningú s’hi
va fixar. L’endemà, els relleus es presentaven durs i complicats per al club, però de
moment havíem escalfat motors i, gràcies a la feina de la família Casal, havíem acon-
seguit 1.200 euros per a les malalties cardiovasculars.

Guanyadors dels relleus i de la Cop a Catalana
L’endemà teníem el Campionat de Catalunya de relleus 2007, organitzat per primera
vegada pel Montsant, que se’n va sortir força bé. Sense temps de recuperar-nos,  ens
disposàvem a fer l’assalt als relleus en uns terrenys, els de la Mussara, que alterna-
ven zones tècniques amb terreny verd impenetrable. Cada any el podi està més car:
més gent a tots els clubs, més nivell i més emoció. Però aquesta és la gràcia.

Tota la tensió s’acumula en un gest, en l’instant precís que surt el primer relleu, en el
moment de rebre el mapa del teu company d’equip, en el moment de travessar la
meta. En uns relleus es reflecteix la temporada del club, la intensitat dels entrena-
ments, l’estat de cadascun dels socis i la suma de tots ells. I si tenim en compte els
resultats, em penso que no ens en podem queixar. A part dels podis aconseguits, s’ha
de destacar el nombre d’equips i el bon paper en general.

I com a president del club, voldria destacar l’esforç fet per molts cocaires en acceptar
canvis de categoria que els obligaven a agafar responsabilitats no previstes, a passar
a equips que no eren els dissenyats inicialment, assumir canvis d’última hora i córrer
en una prova, els relleus, que comporta una tensió i uns nervis que no són fàcils d’as-
similar per tothom.

Sigui com sigui, felicitats pels resultats, que ens permeten assegurar-nos guanyar la
Copa Catalana per equips, i que tingueu un any 2008 ben orientat.
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Més Masters. Als
campionats del Món
de Veterans d’en-
guany, a Finlàndia,
hi havia més de 400
organitzadors col·la-

boradors! Més de 40, a la sortides! Ara, de
participants catalans, com quasi sempre,
només dos. 

Els llacs. No, no els vam poder veure pas
tots els 187.882, diuen, llacs de Finlàndia.
Al sud, però lluny del mar, hi ha immenses
zones amb més superfície de llacs que de
terra ferma. Molt maco! 

Paparres. Aquesta vegada sols van ser
tres les que es van instal·lar provisional-
ment  a la meva pell. I eren molt petitetes. 

La d’en Bush. La paparra d’en Bush, la
que es va instal·laR a la pell del notable
president del EEUU devia ser més espavi-
lada que les meves, o el seu receptor més
brut i  incompetent que jo, ja que la seva li
va començar a fer forat i a xuclar-li sang
sense que ell no en fos conscient fins que
la paparra americana ja n’estava una mica
tipa. 

“From Barcelona.” Anant pel món, cada
vegada que ens pregunten d’on som diem
que de Barcelona i sempre solen contesta
“Ah! Spain!”. Però aquella vegada vaig re-
plicar: 
–“Spain? Are you from Iugoslàvia?” 
–“NOOO! I am eslovenian!” 
–Doncs jo soc català, noia! 
–“Ah. I understand quite well.” 

Venècia. El XXVIII Meeting Orienteering
Venezia enguany fou de gran èxit català.
La Carla Guillén, campiona júnior,  l’Anna
Amigó, plata a D35, i en Marc Serrallonga

plata també, a cadets. I l’última cursa a có-
rrer va ser la de la Carla i en Marc amb la
motxilla a l’esquena, travessant tot Venè-
cia amb 20 minuts per no perdre l’avió de
tornada. 

Podi de Cat alunya. Els tres podis ante-
riors no van ser pas els únics ja que Cata-
lunya es va classificar tercera per clubs. I,
amb tots els catalans corrent cap a l’avió,
sabeu qui va pujar al podi per recollir el
bronze? En Marek Petrivalski. Els orienta-
dors xecs eren  al lliurement de trofeus per
recollir l’or per clubs. Marek! Com sempre,
gràcies.

Vint anys. Tornem-ho a recordar. El 8 de
juny del 1988, al mateix temps que vam
començar a practicar el nostre esport pels
nostres terrenys, vam crear el Club Orien-
tació Catalunya. I el 13 de juliol la Federa-
ció. La progressió realitzada des d’aquells
dies fins a l’actualitat ha estat tan gran com
realment és, o potser més encara.

L’equip ament i la fotoCOC. El nou equi-
pament fa goig i encara més veure’n cin-
quanta a l’hora, com en aquella magnífica
fotografia de Pals. La fotografia demostra
que som un bon club i, amb la voluntat de
tots i l’increment del planter i el seu nivell i
els fruits que està donant, som un club
amb un bon futur a l’abast.  Enhorabona! 

I els bombers? Per les desnivellades
muntanyes del Maresme, el Club Oros va
organitzar el Campionat d’Espanya de
Bombers. No crec que ningú s’atrevís a
competir per allà sense brúixola, com s’es-
tà posant de moda entre els nostres kracs,
ja que per aquesta experiència no són pas
aptes tots els terrenys. Però allò més satis-
factori per al COC va ser poder veure
guanyar el Campionat de Bombers a la sò-
cia del nostres Club tan difícil de veure, la
raider Emma Roca, així com també poder

NOTES CLl

Carles Lladó
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comprovar que la meitat de guanyadors de
la competició de Copa Catalana foren tam-
bé del COC. 

Collserola. Malgrat els desnivells, per un
orientador viure al peu de Collserola és un
privilegi. Però està en perill: tales d’alzines
centenàries, muntanya russa amb pilars
de 35 metres d’alçada, requalificació de te-
rrenys i edificacions de l’uxe, etc. La voraç
especulació del de Barcelona i d’altres

ajuntaments està destrossant la nostra
magnífica muntanya i un ferm paladí de la
seva defensa n’és en Ramon Casal. Tot
aquell que estigui interessat en el tema pot
entrar a collserolaparcnatural.org i donar
suport a la seva defensa. 

Difusió. Orientadors del COC! No vulgueu
ser dels pocs afortunats en fer orientació.
Feu també divulgació entre les amistats
que aprecieu. I bon Any Nou! C.

No voldria tancar aquesta edició sense desitjar-vos: Bones Festes!

Què? …Com? …Que no? …Que què?  ...Que ja han passat? …Però que no som 6
de d...? No?...Ui, quin embolic!!

Tornem a començar: No voldria tancar aquesta edició, aquest any, sense mostrar el
meu agraïment: 

1. A la junta directiva per la confiança que han dipositat en mi (en nosaltres) i desta-
car, molt especialment, l’habilitat del president que va saber buscar el moment ade-
quat perquè li digués que sí (just quan estava fent un curs per aprendre a dir que no).
He de dir, però, que estic encantada (la feina és realment engrescadora).

2. Al meu germà Eduard, que sense saber res d’orientació ens corregeix els articles,
i sempre respectant l’estil de l’escriptor  (algun dia li demanaré que ens escrigui un
article i que ens expliqui com se’ns llegeix des de fora).

3. A l’Adrià que sense el seu “saber fer” i la seva paciència, l’OrientaCOC no seria el
que és (amb el mèrit afegit d’haver de conviure amb el meu desordre).

3. Però sobretot , us volia agrair a tots vosaltres la feina feta. Sóc conscient que per
a molts posar-se a escriure no és una feina fàcil i, no obstant això, encara és l’hora
que algú m’hagi dit no a una proposta. Sóc conscient també que molts heu esgarra-
pat minuts, temps on no n’hi havia. Ho agraeixo jo i segur que ho agraeixen tots els
que han arribat fins aquí. Llegir aquests petits escrits ens ha permès reviure expe-
riències ja passades però també viure experiències no conegudes.  

Gràcies, gràcies a tots i no defalliu! Convé escriure més per poder compartir vivèn-
cies perquè en definitiva és això el que significa pertànyer a un club. Compartir afició
i alegries però també compartir esforços i treball. I aneu-vos preparant, el proper nú-
mero és un monogràfic dels 20 anys del COC. Hi ha qui ja està escrivint, hi ha qui ja
ha escrit i hi ha qui s’ho està pensant, però per al proper número necessitem molts
articles, faci 20, 15, 5 anys o fins i tot menys que formem part d’aquest club.

I quan em veieu venir... no fugiu! Sempre vaig amb bones intencions. I ara sí, què ca-
ram!! (encara que ja hagin passat): Bones festes i BON ANY 2008!!

Anna Vilella




