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La cursa d’orientació cele-
brada dins del Recinte Modernis-
ta de l’Hospital de Sant Pau, serà 
recordada durant molt temps. Es 
va celebrar el passat diumenge 
14 de desembre i ha significat 
un alt molt important en la cele-
bració de curses d’orientació en 
l’àmbit base dins de la ciutat. Un 

Una espectacular cursa a Sant 
Pau per projectar aquest esport

CURSES ORIENTACIÓ

La dificultat del recorregut va afegir interès a la cursa del diumenge

Diumenge, 14 desembre 
Hospital de Sant Pau
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de privilegi i amb una magnífica 
ambient.
El circuit no era excessivament 
llarg, però obligava als nens, 
nenes i joves a esmerçar-se al 
màxim per aconseguir comple-
tar-lo dins d’un temps raona-
ble. Les diferents fites, amaga-
des dins de tot el recinte, feien 
que els equips per parelles o els 
participants a nivell individual, hi 
haguessin d’anar amunt i avall 
per acabar la seva cursa certa-
ment cansats però divertits. Els 
organitzadors (Federació de 
Curses d’Orientació de Catalu-
nya, Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona i Recinte Modernis-
ta de l’Hospital de Sant Pau) van 

mostrar la seva satisfacció i l’èxit 
aconseguit a tots els nivells.
La pròxima cita del calendari de 
curses d’orientació del circuit 
Barcelona serà el 10 de gener 
en un circuit dins del Parc del 
Fòrum. Us convidem a tots els 
que ja heu participat en les ante-
riors curses i als que vulgueu 
conèixer aquest esport, que us 
apunteu per reservar plaça. Les 
curses d’orientació són un dels 
esports de moda dins del marc 
esportiu escolar de la ciutat.

MES DE 300 PARTICIPANTS 
VAN SER PRESENTS EN 
AQUESTA SEGONA CURSA DE LA 
TEMPORADA DE CURSES

El marc de la cursa, extraordinari

LA PRÒXIMA CITA SERÀ AL PARC 
DEL FÒRUM EL PRÒXIM 10 DE 
GENER. S’ESPERA TAMBÉ UNA 
MOLT ALTA PARTICIPACIÓ

total de 326 participants hi van 
prendre part i van tenir l’opor-
tunitat de gaudir d’una matinal 
extraordinària, en un entorn 


