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Port Vell de Barcelona,  17 de novembre del 2012 
 

Engeguem en aquesta nova temporada 2012-13 les curses d’orientació al CEEB. La principal novetat és que per 

primera vegada els JEEB surten fora de Barcelona ciutat, buscant nous terrenys de joc, i el poder promocionar també 

aquest esport entre les entitats, nens, profes i pares de les poblacions germanes del Baix Llobregat i el Barcelonès 

Nord. Per això, de les 6 competicions programades, 3 són a les poblacions de Badalona, Cornellà i St. Joan Despí, en 

mapes i terrenys no utilitzats prèviament pels JEEB. 

L’altre novetat important és el poder participar per primera vegada en parelles en igualtat als individuals a efectes de 

classificació. Es busca així facilitar la participació a més nens/es a qui els agradi més anar amb el seu amic o amiga 

que no en solitari. 

 

La primera prova fou en un terreny i mapa nou de trinca, al Port Vell de Barcelona, incloent-hi la zona de l’IMAX, el 

Maremàgnum i l’Aquàrium. Un terreny fàcil i bonic ideal per aprendre i iniciar-se en aquest esport, o competir a la 

màxima velocitat. Les sortides foren donades a la vessant mar del passeig de Colom, en front la Capitania. 

Malgrat l’aiguat caigut 2 hores abans de les sortides, finalment la majoria de nens s’animaren i una setantena 

estigueren buscant controls , en un circuits molt ràpids. Els més grans tingueren un circuit que inclogué la zona del 

maremàgnum, i on hagueren de estar atents a les escales, els passadissos, bancs, arbres i altres elements. 

Aquest any participen nous centres, com l’ACIS-Artur Martorell o l’Escola Claret, benvinguts a les curses 

d’orientació!! 

 

Paral·lelament es disputà també la prova habitual en aquests darrers anys de la Barcelona Esprint Cup, adreçada als 

orientadors adults (una cinquantena de participants), organitzada pel club senglarO, amb uns guanyadors de nova 

fornada en plena progressió en l’especialitat. 

 

La propera cursa, en dues setmanes, al Parc de Montigalà de Badalona. 

 

Ferran Santoyo 
 


