
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE BARCELONA --- CURSES D’ORIENTACIÓ  --- PROVA 3 

VIII ESPRINT AL FÒRUM --- VIII JORNADA DE PROMOCIÓ CEEB 

Parc del Fòrum, 12 de gener del 2013 

La primera cursa d’aquest 2013 ha estat a un dels espais ja tradicionals de l’orientació barcelonina, el Parc del 

Fòrum, ampliada als darrers anys cap a Sant Adrià al nord i la Mar Bella al sud. La vuitena edició ja de l’Esprint al 

Fòrum, la cursa esprint degana a Catalunya, i de la Jornada de Promoció del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, 

oberta a pares, tutors i Mestres. 

Com en les ocasions anteriors, un dia solejat i no massa fred ha rebut als participants a la primera planta del 

Decathlon Port Fòrum, la coneguda tenda de l’esport, que des de fa dues temporades col·labora amb la cursa 

d’orientació. 250 metres cap a la zona de sortida, enfront del Port, on els participants pogueren orientar-se al Parc 

de la Pau, el propi port, i els més grans, a la nova part cartografiada, a la riba del Besòs, el Parc del Litoral de Sant 

Adrià, i les seves platges, ja molt a prop de les famoses xemeneies de l’antiga central tèrmica. Circuits molt rapids i 

fàcils a nivell tècnic, per a totes les edats. Arribada just davant el Decathlon, sota el gran arc inflable del CEEB. 

El bon dia  ha animat als preinscrits, de manera que pràcticament tots han assistit, un total de 89 joves, que junt als 

participants de la promoció i els 59 de la Copa Barcelona Esprint, han gaudit, mapa en mà i corrent entre el públic 

present , d’aquesta matinal entre ponts, molls, vaixells, jardins, palmeres, rius, platges i edificis singulars. 

Agraïm al Decathlon Fòrum Sant Adrià el seu recolzament, amb l’oportunitat de que els participants puguin aprofitar 

la cursa per fer les seves compres esportives. Esperant la propera cursa, en tres setmanes, al Parc de Can Mercader, 

a Cornellà. 

Ferran Santoyo Medina 

 

 

 


