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Serà, sense cap mena de 
dubte, un dels esdeveniments 
esportius de l’any i un acte que 
aixecarà molt interès. El Circuit 
Barcelona Orientació, organit-
zat des del CEEB i la FCOC, cele-
brarà el pròxim dia 14 de desem-
bre, la II cursa del calendari. Se 
celebrarà, ni més ni menys, que 
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tindran l’oportunitat de practicar 
aquest esport en un entorn únic.
Durant el matí del dijous 4 de 
desembre es va celebrar la pre-
sentació oficial, davant dels mit-
jans de comunicació. L’acte va 
estar presidit pel director de rela-
cions institucionals del Recinte 
Modernista de Sant Pau, Josep 
tardà, pel president de la Fede-
ració de Curses d’Orientació de 
Catalunya, Josep Maria Dedeu, i 
pel vicepresident institucional d’El 
Consell, Joan Villacampa.
Tots tres van destacar la il·lusió 
que per a les seves respectives 
institucions genera aquesta prò-
xima cursa. I la voluntat d’obrir 
la participació a tots els nens, 

nenes i joves, més enllà de límits 
i edats. De fet, les característi-
ques d’aquest esport permeten 
la participació familiar i la impli-
cació segons nivell.
Les inscripcions estaran ober-
tes fins al pròxim dimecres dia 
10 de desembre, i tal tramitar-
les a través de la pàgina web del 
CEEB (www.elconsell.cat), cer-
cant l’apartat corresponent a les 
curses d’orientació.
Francament, aquesta serà una 
oportunitat única !!

LA CURSA DEL DIA 14 DE 
DESEMBRE SERÀ DINS DE TOT 
EL RECINTE MODERNISTA I 
L’HOSPITAL: ESPECTACULAR!!

No és un tòpic: un marc de privilegi

LES INSCRIPCIONS, A TRAVÉS 
DE LA WEB D’EL CONSELL, 
ROMANDRAN OBERTES FINS AL 
DIMECRES 10 DE DESEMBRE

dins del recinte modernista de 
l’Hospital de Sant Pau. Un marc 
incomparable i de privilegi per a 
tots i totes les participants, que 


