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S’ha acabat el 2008 i ens espera un nou any. Ara que comencem aquest 2009 po-
dem aprofitar per fer un repàs de la vida del club. Inevitablement, hi ha sempre
pros i contres. En l’aspecte negatiu hauríem de destacar que encara no tenim l’e-
quipament complet. Si bé ha estat un èxit la samarreta, que crida l’atenció allà on
anem, ens falten encara els pantalons i una jaqueta que ens permetin viatjar i anar
a les competicions ben satisfets. A títol personal, també he de reconèixer que no he
sabut impulsar un circuit urbà d’orientació, que era una proposta que fa temps que
vull tirar endavant però que, per diferents raons, no he aconseguit que qualli. No
obstant això, no desisteixo i ho continuaré intentant.

En el capítol de l’haver hi sé trobar força coses. En destacaria la cohesió que ha
generat l’organització de dues proves complexes i que han portat molta feina: la
prova de lliga espanyola de Moià i el Trofeu Ciutat de Barcelona. Hi havia el risc
que, com que fem una feina desinteressada, amb el poc temps que hi podem dedi-
car i el poc marge que ens deixaven les altres competicions, i amb el nivell d’exi-
gència que ens vam imposar, no ens en sortíssim, que la gent es cremés, que no
assolíssim els objectius… I em penso que, al final, la cohesió del club s’ha vist re-
forçada i impulsada de manera molt gratificant per a tots els que hi tenim feines de
direcció (llegiu-hi junta). Ha estat una satisfacció veure que la gent s’engrescava
fàcilment, col·laborava en les tasques amb optimisme i que tot plegat contribuïa a
assolir uns bons resultats. Sincerament, crec que ha estat el fet més destacable i el
que em fa sentir més orgullós d’aquesta temporada. No podem oblidar tampoc de-
talls com la nova tenda, que va tenir una bona acollida al Campionat de Relleus de
Gavà.

També hem de comptabilitzar com a aspecte positiu els resultats esportius del
club. Tot i que aquest any els desplaçaments a la lliga espanyola no han estat tan
massius com en altres temporades, el COC ha acabat en setè lloc de la lliga es-
panyola!

Lliga esp anyola

Categoria Nom Posició

HE Roger Casal 1r
Biel Ràfols 7è

DE Ona Ràfols 3a

H18 Gerard Serrallonga 5è

H20 Marçal Serrallonga 9è
Pol Ràfols 10è
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Noves fites



H21B David Veleda 7è

H55 Ramon Casal 10è

H60 Adrià Triquell 5è
Carles Lladó 6è

D14 Cristina Vidal 9a

D35 Anna Amigó 1a
Mercè Miguel 5a

D45 Geni Canal 8a

D55 Tere Gri 2a
Carme Cristòfol 4a
Pilar Lladó 6a

Copa Catalana

Categoria Nom Posició

DE Anna Amigó 2a

HE Marçal Serrallonga 6è

D35 Mercè Miguel 2a

H35 Carles Loré 4t

D40 Geni Canal 2a

D45 Tere Gri 1a
Carme Cristòfol 2a
Pilar Lladó 14a

H45 Adrià Triquell 4t

D21A Georgina Arnó 5a

H21 Gerard Serrallonga 5è

H12 Quim Solé 3r
Martí Illa 4t
Pau Vives 8è
Andreu Vives 9è

D12 Maria Illa 2a
Cristina Vidal 3a

H16 Eduard Solé 3r

H18 Lluís Vidal 3r
Rubèn Méndez 4t
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És possible que m’hagi descuidat algú (espero que m’ho sapigueu perdonar), però
em penso que el més destacable és la capacitat per lluitar i superar-nos que tenim
els del COC. (És destacable i motiu d’elogi el 2n, 4t i 6è lloc de les nostres vetera-
nes a D55.)

Però per sobre de tots els resultats individuals cal felicitar a tot el club per haver
aconseguit ser campions de Catalunya 2008 per clubs, després d’una temporada
en què hem hagut de lluitar molt per compaginar organitzacions amb la presència
com a corredors, i en què hem guanyat quatre de les set categories que hi havia en
joc al Campionat de Relleus. Sincerament, crec que el rendiment que hem aconse-
guit és envejable.

Ara cal que, de cara al nou any, continuem entrenant, engrescant-nos i, sobretot,
que ens ho passem bé corrent amb el mapa. Per part de la junta el repte serà acon-
seguir preparar el nou projecte del Ciutat de Barcelona 2010, ampliar els entrena-
ments, fer cursets (cartografia, tècnic esportiu, tècniques d’orientació…), organit-
zar uns bons campionats de Catalunya… i tot comptant amb la vostra ajuda im-
prescindible.

Que el 2009 us faci córrer per molts boscos, però sobretot que us porti molta felici-
tat.

Marc Ràfols
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Aquest estiu ha estat
ple a vessar de O-
competicions. Ca-
sualment  em vaig

decidir a inscriure’m en dues de les
menys freqüentades per orientadors ca-
talans: el CFCO (Campionats de Fran-
ça) a la regió de Bretanya, i el Highlands
Open amb centre a la vila italiana d’A-
siago (que no “Aciago” com he vist es-
crit a la web de la FEDO!) coincidint
amb la Copa dels Països Llatins.

La competició d’Asiago va estar força
bé, però jo us volia parlar del CFCO i no
pels seus impressionants terrenys càrs-
tics de fagedes inacabables, ni pel plaer
de córrer al voltant i a través d’una illa
de l’Atlàntic amb marea baixa (i pujant!),
sinó per la perfecta organització que es
van currar els del club organitzador Cô-
tes d’Armor. Com que ja anava amb el
xip de Moià posat, m’hi vaig fixar molt
en les organitzacions, per prendre notes
útils.

Què distingeix una bona organització?
Segons el meu parer, és aquella que no
ets conscient de que existeix a no ser
que tinguis algun problema, i aleshores
te’l solucionen ràpidament. Aquesta
gent van muntar una competició de 9
dies sense una sola errada digna de
menció; només això és per treure’s el
barret i fer una reverència. A més a més
van tenir tota una sèrie de detalls de
qualitat que us deixo escampats per
aquí baix, sense cap ordre concret.

** La gent de la Recepció s’hi passava

literalment el dia per tal que la gent tin-
gués fàcil i còmode accés a qualsevol
mena d’informació.  Si no estaven a peu
de cursa els podies trobar al Centre de
Competició, al poble, més tard. I tot això
sense perdre l’amabilitat ni el somriure.
Com que hi havia una bona quantitat
d’inscrits, les sortides funcionaven du-
rant 5 ó 6 hores al dia, i si quan acaba-
ves el teu circuit encara no donaven els
mapes, els podies recollir tranquil·la-
ment al vespre o l’endemà a la propera
cursa. Un dia vam anar a recollir els ma-
pes de l’esprint i n’havia desaparegut
un. Cap problema! Ens van prendre
nota i en van imprimir un de nou. Efi-
ciència al poder.

** Tots són especialistes. És a dir, te’ls
trobaves cada dia fent la mateixa feina.
Els del pàrking trepitjant fang (que n’hi
havia a cabassos!) hores i hores un dia
rera l’altre; els de sortides comprovant i
cantant números de Sport Ident… Es
podia veure que tots dominaven la seva
tasca, però a més hi havia molt bon am-
bient i un bon humor increïble entre ells.
Suposo que és necessari per no acabar
fastiguejat.

** Una cosa d’agrair va ser que els 4
que ens vam apuntar per Catalunya te-
níem sempre hores de sortida molt pro-
peres, amb la qual cosa t’estalviaves
haver de passar de 9 del matí a 4 de la
tarda arrossegant-te per la zona de
competició. Podíem fer turisme abans i
després de les curses!

** Les sortides d’Iniciació sempre esta-
ven separades físicament de les de ca-
tegories federades, amb el que això

CAMPIONATS DE FRANÇA D’ORIENTACIÓ
Estiu 2008

Mercè Miguel
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comporta de muntar un altre equip de
sortides, tant en qüestió de gent com de
material. Ara bé, en un moment donat, a
tots els de sortides els distribuïen l’es-
morzar i el dinar.

** Cada dia teníem servei de restaura-
ció, des del cafè amb pastís a les 9 del
matí fins a la crêpe o botifarra a la brasa
a les 3 de la tarda, si calia (que calia).
És una meravella poder comptar que di-
naràs encara que et perdis 3 hores al
bosc, en un país on és complicadíssim
trobar-hi un restaurant on et serveixin a
les dues del migdia. I molt bé de preu. El
muntatge era prou impressionant: una
bateria de 6 fogons per fer crêpes, una
gran graella de carbó per a les botifa-
rres, un camió amb fregidores indus-
trials per a les patates, taules llargues i
bancs  i carpes per seure a dinar còmo-
dament i sense mullar-te... un luxe! Ah, i
el dia que vam córrer a la costa, hi ha-
vien uns musclos a la marinera que te’n
llepaves els dits!

** Allò d’allà és molt maco i molt verd, el
preu és que els plou com 20 cops al dia.
Això feia que els pàrkings fossin pasteta
de fang. Però a la que relliscava un cot-
xe ja tenies a dos de l’organització a da-
rrera empenyent. No calia
que els cridessis que ja te’ls
trobaves posats a la feina.

** Especialment interessant
va ser el sistema de “toilettes
sèches” que paraven cada
dia: res de WC químics; cubi-
cles amb una tarima de fusta
(amb tassa de vàter inclosa)
sobre un cubell, i tancats amb
cortines i velcro. Abans d’en-
trar havies d’omplir un pot

amb unes serradures que feien molt
bona oloreta, i quan acabaves de “fer
feina” hi tiraves a sobre les serradures.
Gens d’ olors desagradables, ni conta-
minació química. Un cop plens recollien
els cubells per fer compostatge.

Al final, naturalment, et preguntes quin
és el secret per fer les coses tan ben fe-
tes.  Els darrers dies passava un senyor
a la recerca d’estrangers per fer-nos
omplir una enquesta i saber què ens ha-
via semblat tot plegat, quants diners ens
havíem gastat per aquelles terres,…
Vam aprofitar per felicitar-los per una or-
ganització perfecta. El senyor ens va
explicar que per un muntatge d’aquelles
característiques calien 80 persones,  ni
somiar de fer-ho amb menys! I, evident-
ment, si organitzen no corren, allà de-
manen dedicació plena. Però clar, els
clubs són més grans que els nostres i
s’ho poden permetre. El cert és que els
que veies treballar estaven tots per so-
bre dels 40 anys i fins i tot la majoria per
sobre els 50.

Està clar que a França ens porten uns
quants anys d’avantatge i d’experiència,
però penso que anem pel bon camí.
Moià n’és testimoni!
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Hem dedi-
cat les cur-
tes vacan-
ces a l’o-

rientació. Ens havien recomanat els 6
dies d’Aveyron. No coneixíem aquella
zona on s’elabora el formatge de Ro-
quefort, en un poblet perdut entre el que
fou centre de competició a Cornus i el riu
Tarn, a la llera del qual es parapetaven
els Serrallonga Amigó i els González
Mora. Eren cars de veure (6 euros). La
resta, dispersos per tot aquell entorn
vertebrat per l’autopista, quin tram més
conegut és el deliciós viaducte de Millau.

Dos mil set-cents inscrits, entre  els
quals, Thierry Gueorgiou i Felip Gili, per
posar dos exemples a l’atzar. L’un, cada
dia el primer de la llista, l’altre conven-
çut que l’endemà li sortiria millor.

Els orientadors formem una gran família
i sabem on som. Estant plenament d’a-
cord amb En Carles Lladó, que és un
esport que, més enllà de les pròpies re-
gles, demana silenci, concentració, res-
pecte i esforç individual; un s’adona que
ens hem anat aplegant els qui valorem
una manera de ser i de fer, que ha anat
restant devaluada socialment. Així, a
qualsevol cursa, hi veiem actituds de
suport, d’emoció, de companyonia,
d’ajut, i sobretot de compartir tot allò
que ens ha succeït fa una estona.
Amb els del teu equip, amb els del te-
rritori, o amb els Limestones Cow-
boys, presents als sis dies. Res a
veure amb els esports més  de moda.

A més, la pràctica alhora de pares i
fills, parelles, trios,..., fa que permeti
passar caps de setmana o vacances

plegats i a l’abast de totes
les butxaques. El càmping,

permet, anant i venint de la dutxa,  fer pe-
tar la xerrada amb corredors d’arreu.
Com t’ha anat avui ? Te n’has sortit dels
jeroglífics de pedra ? Has vist En Benet ?
T’han agradat els lavabos secs ? I les
respostes més conegudes: “sinó  hagués
estat per la fita 9”, “m’he refiat d’un que
em pensava que en sabia”, “és que em
feia mal el genoll”, “avui ho he fet cami-
nant, perquè volia gaudir del paisatge”,...

L’organització impecable: mapes ex-
traordinàriament cartografiats i actualit-
zats, traçats al dente en terrenys com-
plexes i exigents, sortides a l’hora, fites
al seu lloc. Els pobles (La Couvertoira-
de, Sainte Eulalie de Cernon. Nants,...) i
paisatges de l’Aveyron són harmonio-
sos i plens d’història, la zona d’acampa-
da, no tant; l’aigua de les fonts,
excel·lent, la d’acabar les curses, de
cuba; la gastronomia tradicional, la sim-
patia de la gent, una fita més.

Els càmpings s’anaren buidant, allà
quedaren els records (sense accent), i
cadascun de nosaltres, entre la melan-
gia i el cap posat en la propera cursa.
Quan serà ? I per cert, el darrer dia, En
Felip va fer la cursa de la seva vida.

6 dies a França

Família Dedeu-Civit



El cap de setmana
del 15-16 de No-
vembre hom va ce-
lebrar el “29º Mee-
ting internazionale

di corsa orientamiento” a Venècia, un la-
berint medieval que s’estén sobre 118
illetes en una entortolligada xarxa de
canals (canali) i canalets (rii) i de carrers
(calli) i carrerons (callete) enllaçats per
més de 300 ponts i pontets, els quals
“ocupats” per una gernació de turistes
(riu-te’n de les rambles), esdevenien
autèntics colls d’ampolla, on en com-
pacta massa els passejants badocs i
bonhomiosos no se’n sabien avenir de
topar-se, literalment, amb uns apres-
sats atletes que sorgien de totes ban-
des i que entre esbufecs i cops de ma-
luc els passaven rabent tot fent ziga-
zaga per desaparèixer, encara en dife-
rents direccions, en algun dels molts ca-
rrerons estrets i foscos, on un turista
“d’agència” mai no s’endinsaria.

Tot plegat per retrobar-los una estona
més tard sempre amb un paper a les
mans, palplantats, posat indecís, llen-
çant llambregades amunt i avall per, fi-
nalment, sortir sallant cames ajudeu-
me!. El dissabte al migdia es va fer l’a-
nomenat “model event”, una passejada,
sense cronòmetre i on l’ordre de les fi-
tes era lliure, de cara als novells, a la
tarda una cursa on ja s’hi van aplegar
un bon nombre dels inscrits, una presa
de contacte amb la ciutat i un petit tast
del que seria la cursa de l’endemà. To-
tes dues proves es van celebrar al ba-
rri de Santa Elena, sestiero (districte)
del’ Castello, a l’extrem sud-est de la

ciutat, una de les zones més antigues
de Venècia, força diferent del centre, i
on hom pot visitar els fonaments de l’an-
tiga glòria de la ciutat, especialment l’ar-
senal, les drassanes i la primera cate-
dral, però alhora un dels barris més bo-
nics i poc visitats, hom hi troba parcs
(amb arbres i bancs!!, quelcom desco-
negut a la resta de la ciutat,), el petit
mercat de queviures de la Via Garibaldi,
on podeu comprar directament de les
barques de terra estant , amb tot un se-
guit de cafès i llocs per menjar on el
tracte no és tan “turístic”. L’indret ideal
per sojornar-hi en una escapada de cap
de setmana a Venècia, ben comunicat i
on trobareu una atmosfera relaxada
amb un cert aire bohemi i com a la resta
de la ciutat sense ni un cotxe!!. 

Diumenge la gran cursa, ara sí pel bell
mig de la ciutat, tret dels més joves que
van restar a S. Elena. Penseu-hi, vora
3.500 inscrits, gairebé 30 de casa nos-
tra (per resultats aneu a “orivenezia.it”),
corrent per un ”terreny” (sestieri de San
Marco, San Polo i Santa Croce, el rovell
de l’ou!) força més enrevessat que la
zona del dia abans, i on els atletes es
van barrejar en harmonia, malgrat tot,
amb els turistes.
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29 Meeting Internazionale di corsa
orientamiento - Venecia 2009

Enric Messegué
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Exercici en el qual l’orientador fa un circuit en
ordre i on no hi ha descripció del control. En

cada zona que ha de fer el seu control és trobarà amb molts con-
trols que no són seus. Requereix la màxima concentració i interpre-
tació del mapa, ja que qualsevol detall que no tingui en compte pot
portar a l’error.

MICRO-ORIENTACIÓ

Lluís Ollora

Aquí podem veure tot s els controls

Circuit 1 Micro-orient ació



Circuit 2 Micro-orient ació

RESULTATS

CIRCUIT 1 CIRCUIT 2
Nom i Cognom    T emps Nom i Cognom Temps
Joan Dacosta 0:02:20 0 M.Serrallonga 0:02:20 0
Laura Rigual 0:02:28 0 Quim Solé 0:02:58 0
Pol Martínez 0:02:30 0 Joan Dacosta 0:03:12 0
Ona Ràfols 0:02:45 0 J.Serrallonga 0:03:20 0
Aleix Ferrer 0:02:45 0 Laura Rigual 0:03:25 0
Ruben Méndez 0:02:45 0 Pau Agusti 0:03:25 0
Joan C. Cullell 0:02:57 0 Pol Martínez 0:03:34 0
Joel Serrallonga 0:03:15 0 Ruben Méndez 0:03:35 0
Quim Solé 0:03:20 0 Aleix Ferrer 0:03:44 0
Pau Agustí 0:03:30 0 Ona Ràfols 0:03:45 0
Pau Matheu 0:03:40 0 Pau Matheu 0:03:48 0
Anna Dacosta 0:04:26 0 Andrea Guillen 0:04:20 0
Irene González 0:04:40 0 Joan Carles Cullell 0:04:58 0
Andrea Guillen 0:05:08 0 Miquel Julve 0:05:20 0
Natàlia González 0:05:10 1 Anna Martínez 0:05:22 0
Miquel Julve 0:05:35 0 Natàlia González 0:06:15 0
Anna Martínez 0:07:28 0 Anna Dacosta 0:07:35 0

Irene González 0:08:06 0
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ORIENTA-SHOW El exercici de l’orienta-show, té com a diferència al de micro-
orientació, en que els orientadors surten en massa, fent un circuit en papallona
amb una fita reunió, d’aquesta manera és creen dintre d’un circuit tan circuits com
bucles és facin (P.E. amb 4 bucles poden sortir fins a 24 circuits). Aquí és treballa la
dispersió i la precisió per trobar el control correcte. Penseu que les fites tampoc te-
nen codi però si descripció del control.
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Circuit 3 Micro-orient ació

Aquí podem veure tot s els controls
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Circuit s



RELLEUS

Exercici de gran motivació so-
bretot pels més joves, els
quals disfruten molt d’aquesta
disciplina. Aquí treballem la
sortida en massa, la dispersió
i sobretot l’orientació fina que
fa que arribis al teu control
(sobretot en les variants).

Cursa de Relleus amb les
seves variant s

RESULTATS RELLEUS

Posició Primer Rellevist a Temps Parcial Temps Total
1 Equip 1 Marc Serrallonga 0:03:40 (1)
2 Equip 3 Gerard Serrallonga 0:04:26 (2)
3 Equip 5 Ona Ràfols 0:04:56 (3)
4 Equip 4 Joel Serrallonga 0:05:56 (4)
5 Equip 2 Aleix Ferrer 0:06:17 (5)

Posició Segon Rellevist a
1 Equip 1 A.Martínez & A.Dacosta 0:07:01 (4) 0:10:41
2 Equip 2 Laura Rigual 0:05:24 (1) 0:11:41
3 Equip 5 Joan Carles Cullell 0:06:52 (3) 0:11:48
4 Equip 4 Quim Solé 0:05:53 (2) 0:11:49
5 Equip 3 Andrea Guillen 0:07:43 (5) 0:12:11

Posició Tercer Rellevist a
1 Equip 2 Joan Dacosta 0:04:20 (1) 0:16:01
2 Equip 1 Miquel Julve 0:05:55 (5) 0:16:36
3 Equip 5 Pau Matheu 0:05:04 (2) 0:16:52
4 Equip 4 Ruben Méndez 0:05:21 (3) 0:17:10
5 Equip 3 Pau Agustí 0:05:38 (4) 0:17:49
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Aquest any ens to-
cava organitzar
una Sprint Cup i el
Campionat de Ca-
talunya Nocturn.
Per l’sprint es va

triar Santpedor amb el mapa del centre
històric aixecat per en Biel el 2007. I la
nocturna tindria arribada al centre històric,
recorrent part del mapa elaborat per en
Carles Loré per a la cursa de Copa Catala-
na del 2007 també a Santpedor. En Marc
Ràfols va dedicar una bona colla de dies a
enllaçar-los tots dos per ajuntar en el
temps les dues curses: la prova d’Sprint
Cup a la tarda i ja cap al vespre donar la
sortida de la nocturna amb arribada al ma-
teix centre de Santpedor.

Una mica desanimats vam pujar tots ple-
gats donat que les inscripcions anaven
molt fluixes. De fet, no  cal sorprendre’s-
en. L’Sprint Cup estrenada aquesta tem-
porada ha tingut un seguiment poc lluït i
les nocturnes desperten un respecte reve-
rencial a una gran part dels orientadors. 

El cas és que un cop organitzat el centre
de competició vam passar força nervis
perquè vam inscriure més gent en la da-
rrera mitja hora de la que s’havia inscrit
abans de la data de recàrrec. I corríem el
risc de fer curt de mapes, malgrat que al fi-
nal sempre en sobren! Primer es va donar
una sortida en massa pels corredors popu-
lars que triaven entre un score llarg
(adults) i un de curt (nens) per dins el po-
ble. Tot seguit van començar les sortides
dels corredors d’Sprint Cup, que sortien
cada mig minut, amb el corresponent mal-
decap per aconseguir que el rellotge de
sortides fes els seus senyals amb aquest
interval i no pas cada minut com sol ser
habitual.

Tot fosquejant es va acompanyar tots els
valents de la nocturna cap al punt de sorti-
da. Tornava a ser sortida en massa, però
en aquest cas els circuits d’elit tenien una
papallona que feia que els mapes fossin
gairebé nominals. Amb una colla d’inscrits
a darrer moment la sortida es va donar
una mica més tard del previst però tothom
va tenir mapa. Els primers a arribar van ser
en Gerard i l’Aleix Serrallonga fent el cir-
cuit júnior, i ningú dels que hi érem vam ser
capaços de decidir qui havia arribat primer.

En homes sènior no hi trobareu en Biel
que va estar organitzant sortides i animant
la vetllada: era l’speaker. En dames va
guanyar l’Ona, a un segon de l’Annabel, i
tercera l’Anna Serrallonga. És un podi
clàssic en què pot canviar l’ordre però no
les protagonistes! I què més dir? Malgrat
que vam anar una mica justos tot va sortir
prou bé, i qui va córrer va marxar content.
La coincidència amb l’Sprint Cup diria que
va aconseguir animar una colla de gent a
provar la nocturna, que com a Campionat
de Catalunya que era tenia una categoria
sènior molt seriosa.

Personalment no n’he corregut cap (aquell
respecte reverencial...) però em vaig ani-
mar a recollir algunes fites. En Pol em va
deixar el seu frontal: una mena de focus de
cotxe posat damunt del cap que un cop sol
al mig del bosc es fa petit com una espel-
ma i és ab-so-lu-ta-ment imprescindible!.
Realment cal anar amb molta cura perquè
per poc que deixes de mirar el mapa i la
brúixola et trobes caminant en direcció
perpendicular. Aplicant la regla d’or, cal
ajustar la velocitat a la baixa per poder lle-
gir el mapa, controlar la brúixola i cercar
els pocs i propers elements del terreny que
pots distingir amb el frontal. Però evident-
ment, els bons, malgrat tot, són capaços
de continuar corrent a tot drap! 
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Santpedor: S print i Nocturna

Dani Vives
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El dia 11 de se-
tembre al Pont

del Diable a Tarragona es va disputar el
campionat de Catalunya de BTT-O.I cap
allà que vam anar, com les curses a peu
no tenen “prou dificultat” per nosaltres ens
vam atrevir a fer orientació en bicicleta! Hi
havia una bona representació de cocai-
res.

Vam equipar les nostres bicicletes amb
uns cartronets de disseny per poder recol-
zar  el mapa, per cert les pinces de esten-
dre la roba van perfectes per subjectar-lo
al cartró! I ens vam disposar a fer una cur-
sa que els organitzadors, el Club Mont-
sant, ens informaren era molt i molt tècni-
ca, amb diverses opcions de rumbs i ca-
mins per escollir.

Un cop ficada al mapa vaig poder compro-
var que era ben cert. El terreny era irregu-
lar, amb constants baixades i pujades ( bé
a mi em va semblar que gairebé tot era
pujada), molts, moltíssims camins i co-
rriols, ideal per perdre’s però prou bons
per anar amb bicicleta. 

El clima va ser un handicap, semblava
que estaria ennuvolat però es va obrir el
cel i durant tot el matí va fer un sol de jus-
tícia acompanyat de la xafogor de la costa
daurada, es feia  feixuc donar-li als pedals
amb aquella calor.

Superats tots aquests obstacles vaig
aconseguir acabar la cursa que era el
meu objectiu principal.

Per acabar voldria afegir la meva felicita-
ció als organitzadors, ens van preparar
una cursa magnífica, exigent tècnicament
i física, perfecte per gaudir d’aquest es-
port. 

Ei Cocaires! Sa-
pigueu que he

quedat primer al campionat de Catalunya
de BTT-O.

La part tècnica, l’orientació, no va estar
malament. Físicament va ser dur, havies
de tenir control amb la bicicleta perquè el
terreny era en una part del mapa rocós i la
resta hi havia molts desnivells i era molt
fàcil anar per terra i fer-te mal. 

L’experiència m’ha agradat molt i estic se-
gur que repetiré.  

BTT-O a Tarragona

Mercè Fornies

Ruben Mendez



Per arribar al Ciutat
de Barcelona des
de Moià hem hagut
de passar per
Santpedor. Per dir-

ho d’una altra manera: aquest any el
COC ha fet un munt de quilòmetres! Ha
estat un viatge llarg, que de fet ja va co-
mençar abans de la lliga espanyola amb
el Raid de Rebost. I que aquest 2009
ens tornarà a portar a Moià.

La sensació que em queda de la Lliga de
Moià és que el COC ha rendibilitzat els
esforços invertits en tots aquests esde-
veniments: ha aconseguit un bon nivell
organitzatiu i a més s’ha consolidat una
bona dinàmica de club. Al marge de les
anècdotes que ens quedaran a tots en la
memòria (el braç trencat de la Mireia Vi-
dal, el camp llaurat on havia d’anar tota
la infraestructura de meta i inscripcions,
els àpats preparats per la Pilar i la Laura,
les noves armilles de disseny per a les
bases SI…), hi ha subjacent un senti-
ment de bon rotllo que compensa les ho-
res de viatges, revisió de mapes, fites
amunt i avall, maldecaps… I aquesta
sensació permet mirar el futur amb opti-
misme. 

Després va venir Santpedor. Jo recordo
poques curses muntades amb tan poc
marge de temps i que finalment sortissin
tan bé com van sortir les dues de Sant-
pedor. Mapa ampliat (tant per a l’esprint
com per a la nocturna) a última hora,
participació d’un campió del món… i tot
amb la pressió que un mes després tení-
em el Ciutat de Barcelona, on hi havia en
joc el prestigi del club i la credibilitat de
cara a la següent edició.

I el Ciutat de Barcelona també va acabar
bé. La complexitat de tenir equips convi-
dats, amb gestió de vols, hotels, trasllats,
stage al Pirineu (aquí hem de fer esment
especial al Tommi Tölkkö, sense el qual
no hauria estat possible que la selecció
de la Gran Bretanya tingués una estada
tan satisfactòria), va ser superada amb
nota. Les dues curses van acabar bé i
l’Ajuntament de Barcelona, satisfet per
aquesta nova edició del TIC BCN.

Però el futur és avui, i el 2009 es presen-
ta amb un seguit de nous reptes que no
ens deixen gaire marge de descans. Te-
nim com a cites ineludibles els Campio-
nats de Catalunya de mitja i llarga a
Moià, tenim la Copa Catalana a Sant Ju-
lià de Cerdanyola, el Trofeu Francesc
Mates aquest mateix mes de gener i al-
guna altra activitat orientadora que us
anirem desvelant a mesura que avancin
les negociacions amb els ajuntaments
implicats. La complexitat d’organitzar
una competició avui dia obliga a tenir
molta gent dedicada a les múltiples tas-
ques que requereix la preparació d’una
cursa. Per això des de la junta del club
se’ns demana que tinguem iniciatives,
que col·laborem en les diferents proves i
que donem un cop de mà en les tasques
del dia a dia del club (l’Orientacoc és una
feinada, el manteniment del material,
buscar espònsors i avituallaments, man-
tenir la web…).Sigui com sigui, voldria
felicitar tot el club per l’alt nivell assolit en
totes les competicions organitzades
aquest 2008.

I per acabar , us faig arribar els desit -
jos de felicit at de tot a la junt a per al
2009!
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De Moià al TIC BCN, per tornar
a Moià

Marc Ràfols
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El trofeu Ciutat de
Barcelona del 2008
se celebraba 15. -
16. de noviembre
en Barcelona. La
carrera se organiza

cada segundo año y cada vez los orga-
nizadores invitan a una o más seleccio-
nes a competir con las selecciones ca-
talanas. Los otros objetivos aparte de
competir con la gente de la calidad bue-
na es a conocer personas nuevos en el
mundo de orientación, enseñar Cata-
lunya y su cultura a los visitantes y ha-
cer conocido la orientación catalana por
sus terrenos y mapas y por la gente que
participa en la carrera. Este año la orga-
nización había decidido invitar la selec-
ción inglesa, en la carrera anterior, de
2006 se invitaban las selecciones de
Finlandia y Francia.

Normalmente durante unos días ante-
riores de la carrera entrenan juntos la
selección invitada y los catalanes para
conocer mejor los amigos nuevos del
mundo de la orientación. Hace dos años
en los días anteriores había un puente
laboral y en el estage aquello había
aproximadamente 30 personas apren-
diendo orientación. Este año no podía-
mos tener misma suerte con las fechas
y la participación al estage era menor.

El miércoles por la tarde yo tenía honor
de buscar los ingleses desde el aero-
puerto de Barcelona con el objetivo de
llevarles a Berga como campo base
desde donde iríamos a hacer unos en-
trenamientos técnicos de orientación.

Por la noche hicimos un entrenamiento
nocturno en Rasos de Pequera. El tiem-
po que hacía era emocionante para mi
compañero del entrenamiento: -2C y 2-
10 cms. de nieve. En el principio las ma-
nos tenían frío pero cuando las dimos
un masaje de nieve, la circulación de la
sangre se aumentó en la superficie de
las manos y pronto ya no se acordaba
que la temperatura era bajo cero.

Jueves, en el segundo día fuimos a ha-
cer dos entrenamientos a Saldes que
gustaba mucho a los ingleses como te-
rreno. Sorprendentemente en Saldes
no había nieve aunque el terreno está
situado a la cara norte. Volviendo al alo-
jamiento pasamos por Vallcebre y los
ingleses dudaban si las marcas en la
pared son de los dinosaurios de verdad.

Último entrenamiento en el viernes an-
tes de empezar a bajar a Barcelona
para competir estaba en Rasos de nue-
vo. Hacía mucho sol y en el abrigo del
bosque mirando como derrite la nieve
mientras cantaban los pájaros se sentía
como en la primavera.

La carrera larga el sábado 15.1 1

Ya haciendo la inscripción se esperaba
a una carrera de orientación física con
unas zonas muy densas del arbusto y
eso era lo que recibimos. Roger Casal
ganó los hombres con una diferencia
grande antes el cohete del otoño Biel
Rafols. El más bueno de los ingleses
era Mathew Speake con cuarta posi-
ción.  

En cuanto de las mujeres la carrera de

Trofeu Ciut at de Barcelona

Tommi Tölkkö



19

la larga distancia era un éxito. Ona Ra-
fols, Annabel Valledor, Carla Guillen y
Anna Serralonga eran las cuatro prime-
ras y detrás de ellas estaban las dos in-
glesas justo antes de Anna Amigo.

Después del sábado era una sorpresa
que la selección catalana A estaba ya
ganando a los ingleses con tanta dife-
rencia. Y otra sorpresa era que gracías
a las mujeres de la selección B y a las
carreras buenas de los hombres aún no
mencionados Lluís Ferrer y Lluís Bedós
la selección catalana B y los ingleses
estaban dentro de unos segundos antes
de los relevos.

Los relevos 16.1 1

Los relevos se celebraban en el Mont-
jüic, que es un terreno muy bueno para
organizar este tipo de carreras: a una
carrera con la distancia bastante corta
4-5 kms. se puede añadir muchos as-
pectos diferentes de orientación. En la
carrera de los relevos hemos visto tra-
mos con las opciones de elección de
ruta, tramos técnicos por bosque nor-
mal y tramos difíciles del sprint en don-
de se tiene que no sólo elegir la ruta sin
que buscar las opciones destacando el
mapa con detalle antes de hacer la
elección. 

Ya el tipo de terreno de Montjüic era
más familiar a los ingleses también y
eso hacía la carrera más emocionante.
En la categoría de las mujeres Inglate-
rra había puesto su mejor corredora a la
primera puesta y tomó posición ganado-
ra ya en el primer cambio.

La selección catalana A les acercó poco
a poco a las inglesas pero la distancia

se quedó corta para que la última rele-
vista Ona Rafols hubiera podido adelan-
tar a la selección inglesa. En el final las
inglesas ganaron a la Selección catala-
na con 14 segundos.

El relevo de los hombres era difícil a se-
guir como espectador porque las distan-
cias de los recorridos variaron entre 4.1
-4.9 kms. Cuando los primeros corredo-
res habían llegado al cambio para en-
viar las segundas corredores al bosque
ya sabían las últimas relevistas que la
situación puede estar aún muy abierto.
Se sabía que Catalunya A tenía la dis-
persión corta en su primera puesta y In-
glaterra larga, es decir se sabía que In-
glaterra va a sacar a Catalunya A des-
pués de la primera puesta. Cuestión
era: cuantos minutos? El último corre-
dor de Inglaterra Mathew Speake hizo el
mejor tiempo de la carrera pero Marc
Serralonga de Catalunya A hizo que sa-
bía hacer y eso era suficiente esta vez
también. Al final en la meta la difenren-
cia entre Serralonga y Speake era 56
segundos.

Catalunya ha ganado Trofeu Ciutat Bar-
celona por primera vez. Aunque los riva-
les esta vez no eran tan buenos como
cuando competieron contra Francia y
Finlandia, también en dos años se ha
podido notar un aumento grande de ni-
vel de los orientadores catalanes.
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Els Masters de
Portugal. A la desfi-
lada dels Campio-
nats de Món de Ve-

terans 2008, els britànics anaven amb
la bandera de Gran Bretanya i darrera hi
seguien els escocesos i els gal·lesos
amb la seva. Sense cap problema!. En-
tre uns 89 espanyols i 13 catalans, sa-
beu quants lituans hi havia? 123. 

L’aparcament . Era tan gran que per
anar a la sortida havíem d’agafar el cot-
xe. 

Els del COC. De 4 del COC, 3 a la final
A. Junt amb l’Anna Amigó, endevineu
qui van ser els altres dos? Sí. No està
malament tenint en compte que a la A
no hi va passar cap participant espanyol
d’H i D 45 en amunt. 

L’sprint. A la cursa de classificació
d’H75 vaig fer segon entre 57, deixant
enrera 55 escandinaus i altres iaios del
món. Ni jo m’ho creia. Com que fa
temps que ja no tinc avies, em veig for-
çat a lloar-me les meves grans virtuts
mai prou reconegudes. 

Dels Masters als Campionat s del
Món de debò. Després dels Masters de
Portugal, anant ja cap a Txèquia i pas-
sant per l’extraordinària Praia das Cate-
drais de Galícia –l’heu d’anar a veure–,
ens va acompanyar una mosca gallega.
No sé pas com es devia fer a Txèquia
sense parlar ni entendre idiomes.

L’Atlàntic a quatre mans . La lectura

del llibre de la travessia atlàntica d’en
Pere i la Carme aquells dies va anar
fent via. Sembla ser que aviat es podrà
veure l’inici de la construcció del seu
submarí Ictineu al Museu Marítim de
Barcelona, de les Atarasanes. Fins i tot
des del carrer.

Campionat s del Món, a Olomouc .
Olomouc, República Txeca, ciutat d’en
Marek Petrivalsky que precisament era
el màxim responsable dels Campionats.
Una organització perfecte. Enhorabona,
Marek! D’entrada cal informar que de
cotxes russos d’aquells que es mengen
les rates –sí, se’ls mengen les rates, de
debò– no en vam veure cap. Potser ja
se’ls devien haver menjat tots. El dia de
l’esprint, ella, no pas jo, tenia tanta set
que, després de vèncer la repulsió vital
que li fan, va entrar a MacDonals de la
plaça Major d’Olomouc a comprar-se
una “pivo”.

Catalonia! Cat alonia! Ja a les competi-
cions d’Eslovènia els crits a meta eren
forts. I els aplaudiments. Gràcies!  

I allà eren dues. Dues petites paparres
ja estaven disposades a instal·lar-se’m
prop del melic. A una que ja havia co-
mençat a mossegar, en aplicar-li l’eina
expressa llevapaparres, va voler esca-
polir-se’n clavant un salt però la seva ra-
pidesa no la va pas lliurar del càstig me-
rescut per la seva gosadia. L’altra, que
també anava per allà però sense encara
haver clavat la dent, amb un cop de mà
mal destre va caure a terra i no la vam
tornar a veure mai més. Malgrat anem
vacunats per bones mans contra papa-
rres, cal anar amb molt de compte ja

Carles Lladó

Notes CLl
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que poden provocar unes infeccions
que et poden costar, sinó la vida, la jubi-
lació forçada de tota activitat esportiva. 

Els cérvols. Malgrat el gran nombre de
rètols a les carreteres recomanant pre-
caució pel pas dels cérvols, sols en vam
veure dos. I una guineu. 

L’abellot. La mateixa tarda del dia que
una picada d’abella va fer perdre una
medalla d’or dels Campionats del Món
absoluts, em va picar una espècie d’a-
bellot que semblava una gamba amb
ales i em va deixar un colze tumefacte
durant quatre dies. 

Panxa. Aquell fati era tan gras que, en
girar-se de perfil, la seva panxa va tapar
tot el camp visual de la càmera. 

El ciclist a. A Eslovènia ens vam trobar
amb un ciclista de Cadis quan estava
tornant de donar la volta al món i ens va
dir que havia d’anar a peu quan li roba-
ven la bicicleta. Una vegada a Itàlia i
dues a Espanya.

A les competicions de França. Abans
hi anàvem molts i molt sovint. Una ve-
gada, a una competició a Carcassonne,
a part dels catalans sols hi van partici-
par dos francesos. Una altra vegada, a
Dijon, vam córrer amb un mapa fet pel
llavors president del Bo, en Xus Loro. A
Mende, un cop ens van organitzar una
competició de Copa Catalana. Era
maco anar als campionats de França en
multitud i fins i tot més d’una vegada ha-
víem sortit als diaris amb el nostre “dra-
peau”.

El progrés. El progrés del jovent català
és extraordinari i l’ingrés al CAR de tota

aquella colla de nois i noies fa patxoca i
l’entusiasme de tots ells i la feina ben
feta dels entrenadors són extraordina-
ris. I, a més, s’ho passen d’allò més bé.
Després d’assistir a l’espectacle dels
Campionats del Món, des d’Olomouc
una colla se’n va anar cap a l’Oringen
de Suècia, i als Campionats del Món
Universitaris, i jo què sé a on més. En
Pol Ràfols, per exemple, va ser quart a
la Tiomilo Júnior de relleus, reforçant un
equip suec. Estan en contacte amb la
naturalesa i en un ambient sa, s’ho pas-
sen bé, estan progressant força i ells i
elles diuen que s’ho mereixen. Segura-
ment. I que sigui per molts anys. 

Rupit. La competició era massa dura
per a les meves condicions i me’n volia
anar a meta directament per la carretera
i, si aquell filferro ajagut entre l’herbei de
la part alta d’aquell alt i gairebé vertical
talús no m’hagués enganxat la sabatilla,
la caiguda no hauria tingut conseqüèn-
cies. Però no, aquell maleït filferro espi-
nós em va enganxar quan jo ja m’aba-
lançava per posar el peu dret una mica
avall i poder saltar a l’altre costat de la
cuneta de la carretera i, en aquell precís
moment, el filferro espinós em va deixar
anar. Em vaig trobar cap per avall amb
les cames enlaire i caient d’occipital
contra la vorera de pedra. No vaig per-
dre el coneixement però em vaig pensar
que era mort. I gairebé ho estava. Cal
anar amb compte. Encara que sembli
que el consell d’un irresponsable no cal
seguir-lo, cal ser prudent i anar en
compte. 

Vuit dies després, al capvespre i encara
amb collarí, aquell ocellot de lent aleteig
que vaig veure retallat sobre el cel de la
Crehueta del Coll –ui, el coll!– em va
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semblar que podia ser una òliba però,
com que no em va mirar, no us ho puc
pas assegurar. 

Lliga esp anyola a Moià. Com és cos-
tum, als dos dies de lliga espanyola,
Moià 2008, hi van participar molts pocs
espanyols ja que Catalunya, diuen, els
queda molt lluny i molts d’ells no els
agrada que els catalans els fem pagar
peatges. 

V Trofeu Internacional Ciut at de Bar -
celona. La selecció de Catalunya el
guanya als britànics. Extraordinari! La
noticia de l’any! O potser dels vint! 
Vinga, sort i salut tinguem. CLl.

CAMPIONATS DEL MÓN 2008

Del que d’entrada cal fer esment és de
la perfecta organització, sota el control
d’en Marek Petrivalsky, i de l’ extraordi-
nari espectacle que ofereix la competi-
ció del màxim nivell internacional. 

–Fotofinish a l’arribada, amb temps en
dècimes de segon. 

–Pantalla gegant de circuit tancat de te-
levisió, amb la visió directe dels corre-
dors dins els boscos i instal·lació del sis-
tema Trac-Trac d’evolució conjunta de
corredors candidats a podi. 

–Un terreny de reserva, amb mapa i cir-
cuits preparats per l’eventualitat d’un in-
cendi o d’un tornado devastador com,
per exemple, aquells dels que vam po-
der veure els efectes tant a França fa
temps com a Olomouc enguany, amb
pins gegants arrencats d’arrel o trencats
pel mig com si fossin escuradents. 

–Pel que fa a la selecció espanyola el
més interessant a dir és que, dels vuit
seleccionats, dos eren de farciment i
dels sis restants quatre eren catalans. I
encara hi faltava en Biel Ràfols que se-
gons el rànquing d’entre tots els corre-
dors de lliga espanyola havia d’estar-hi
competint. Però sols hi va poder ser
com espectador.. 

–En Roger i l’Ester a les finals A i l’Anna-
bel i Ona, encara júnior, a sols 2 segons
per classificar-s’hi a la Mitja distància. 

–En Jeorgen Mortenson era al meu cos-
tat contemplant l’arribada de la Llarga i li
vaig insinuar que potser estava pensant
que feia uns anys ell era allà. No, no, en
absolut  va contestar i de seguida em va
explicar que una de les seves filles va
venir a Barcelona per competir en un
dels múltiples esports que practica, ... el
futbol! Contra el Barça, 1 a 3 

–Un fet insòlit. El cas de la suïssa Vroni
Koenig-Salmi, nascuda a Nova Zelanda
fa 39 anys, 4 fills i sub-campiona de Mit-
ja distància.

–I el cas d’en Thierry Georgiou.  Arriba
el moment de la màxima espectaculari-
tat i  emoció, els relleus. Jo afirmo que
ha de guanyar França i m’interessava
especialment l’arribada d’en Thierry,
que acabava guanyador del seu cinquè
campionat mundial en Mitja distància, a
més del d’esprint de l’any passat, i que
en aquells relleus anava per la seva se-
tena medalla d’or. M’interessava espe-
cialment per fer-li una fotografia pel meu
llibre, en formol, L’Orientació, esport de
natura i aventura. Comença la competi-
ció. A la pantalla gegant de seguida es
clarifica el grup davanter i al capdavant
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hi apareix en Francois Gonon, guanya-
dor del IV Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona, el 2006. Arriba primer, per-
seguit  a 35 segons pel britànic. Agafa el
relleu en Damien Renard, conegut dels
catalans des de ben petit, dels temps
que competíem a Font Romeu, però el
passa per ben poc el britànic que dona
el relleu al tercer del seu equip. En
Thierry surt a pocs metres d’ell i el pas-
sa ben aviat però la competició entre
ells va molt frec a frec, i amb el rus al
darrera. 

A la pantalla gegant s’alternen les imat-
ges en directe dels corredors amb la
seva posició relativa entre tots ells amb
el sistema Trak Trak. Sobre el mapa de
la pantalla gegant apareixen els corre-
dors en forma d’espermatozoides, unes
circumferències de situació movent la
cua indicadora del recorregut anterior
immediat. L’expectació és enorme. De
cop i volta s’aixeca un esglai unànime
dels espectadors. En Thierry ha arribat
a un control situat sota un marge i, diri-
gint primer la mirada cap al cantó opo-
sat perd unes dècimes de segon. Els
espermatozoides de la pantalla van
avançant sobre el mapa amb la respira-
ció continguda dels incomptables i ata-
peïts espectadors. Però, en un instant,
surt un clamor encara més fort i expec-
tant que el primer. En Thierry surt d’un
control en direcció contraria a la correc-
ta. S’ha equivocat. Sembla que rectifica,
però no. La seva imatge queda parada
sobre el mapa. El desconcert és gene-
ral. Però que li passa? Abandona? Per
un error engega la competició a rodar?
Encara te possibilitats d’or i si no, de
podi! Deixa penjats els seus companys
d’equip que han fet una exhibició de
tècnica i competitivitat? I què en pensa-

rà l’orientació francesa i la internacional
senceres? A la pantalla apareix ell cami-
nant a poc a poc, com un zombi. Ja l’-
han passat de tros el britànic i el rus.
Però com pot ser que un atleta ferm
com ell tant en sentit esportiu com humà
es pugui desmoralitzar d’aquesta mane-
ra? El van avançant munts de corre-
dors. Incomprensible! És patètic! I jo
que m’avia pogut infiltrar a primera línia
de la recta d’arribada davant la pantalla
gegant! 

Mentre passa el temps el desconcert és
total. Arriba primer el britànic i el seguei-
xen el rus, i el suïs, i el txec, i el lituà,....
En Francoise i en Damien corren amunt
i avall. Finalment, es veu arribar una
ambulància i seguidament un helicòpter
gegant. Què ha passat? Entre els con-
trols 23 i 24, en Thierry ha estat picat
dins la boca per una abella i, a més,
n’és al·lèrgic. La competició ja ha donat
els guanyadors però la torbació ha tocat
tot el col·lectiu orientador mundial.




