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Col∙legi Sant Joan Bosco i Campus Mundet, 5 de febrer del 2011
La quarta prova de la temporada tingué lloc a la Vall d’Hebron , amb sortides i arribades a les
magnifiques instal.lacions de l’escola Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta), una de les grans
escoles de la nostra ciutat i amb una llarga tradició esportiva.
La zona de sortides i arribades correspongué als patis de primària del centre, just al costat de
la sortida de metro Mundet a l’Avinguda de Can Marcet. Això permeté accedir a peu de metro
als participants, i també el començar la cursa d’una manera espectacular; aquesta ha estat en
força temps una de les proves més complexes a nivel logístic en introduir conceptes no
habituals a les curses, utilitzant elements del mapa no coneguts. I és que el trànsit de la Ronda
de Dalt, per passar al costat muntanya, s’havia de fer mitjançant un gran pas soterrani que és
l’accès a l’estació del metro de Mundet.
En dos dels circuits la tornada es feu pel mateix tunnel, mentre que en els altres més llargs
s’utilitzà un altre ampli tunnel que uneix el velòdrom amb l’extrem nord de l’escola i els camps
de futbol salesians. Això, a més de les indicacions per anar per voreres junt alguns carrers, les
zones prohibides i alguns bucles amb uns altres passos, feu que a cada nen s’expliquessin
aquestes consignes a les sortides, i que tots tinguessin la primera fita igual, en estar a la porta
del metro i obligar així a franquejar el tunnel fins la part muntanya, on ja es dispersaren per
diferents controls.
Curses doncs fàcils a nivel tècnic, en estar condicionades per aquests elements, però que foren
més difícils en no ser un terreny urbà al ús, on ja es corregué anys abans, però que s’amplià en
un 50% de mapa nou, actualitzant la resta.
Al final, una vuitantena de nens, que com en les altres proves pogueren córrer junt els
“professionals” de la Copa Esprint de Barcelona. La perfecta climatología, en un dia assolejat
primaveral, i les excel.lents instal.lacions del centre per descansar i passejar, arrodoniren el dia
pels assistents.
Agraïr l’ajut i col.laboració del col.legi Sant Joan Bosco, personificat en la seva directora Rosa
Mulà, que ens donà tot tipus de facilitats per poder gaudir d’aquestes sortides i arribades
d’autèntic luxe.
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