JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE BARCELONA ‐‐ CURSES D’ORIENTACIÓ ‐‐ PROVA 5
Castell de Montjuïc, 5 de març del 2011
Enguany els Jocs Escolars tornaven a l’entorn extraordinari del castell de Montjuïc, vuit anys després de la primera i
única prova JEEBs celebrada en aquest espai. En aquest interval moltes coses han canviar, la principal, la gestió del
Castell, que ha passat a mans de l’Ajuntament de Barcelona, i que ha fet que es converteixi en un lloc de visita per a
tots els barcelonins i visitants de la ciutat.
El Castell és obert a tothom i tothom pot gaudir de les seves prodigioses vistes sobre el port i la ciutat, a més de
visitar exposicions , espais, etc.
Els exteriors han estat millorats i el bosquet que envolta el cim netejat, convertint‐se doncs en un espai privilegiat
per les curses d’orientació: grans muralles, pont d’entrada, espais espectaculars en els fossars i l’interior, parcs cap a
Miramar i un bosc net i molt ràpid en les vessants nord i oest.
Aquest canvi i millora ha fet també modificar el plànol, totalment nou a partir de la base del mapa d’orientació de
tot el Parc de Montjuïc , datat al 2009. En ser un mapa esprint s’hagué de refer la equidistància i incloure molts
detalls, a més de adequar la simbologia.
Tot doncs llest el mati del dissabte 5 per gaudir de l’orientació i d’aquest espai privilegiat. L’únic que restava, el
temps, es va posar de la nostra part amb un dia radiant i net, amb alguns núvols alts, però que permetia prendre el
sol i veure tots els detalls del port i la ciutat i la Mediterrània.
Tot això es va notar en el alt nombre de turistes, molt d’ells maratonians que vetllaven armes per la marató del dia
següent. Un parell de persones, professors un de Málaga i altre francès, van demanar encuriosits mapes ja que
practicaven orientació en les seves respectives escoles. I mentrestant, nens de totes les edats i adults de la copa
Barcelona Esprint corrien amunt i avall, pels racons exteriors del castell i els exteriors de la ciutadella, buscant els
controls, en circuits que variaven entre els 3,3 km dels més grans fins el km dels benjamins, força ràpids i amb
alguns controls singulars com un dels grans canons existents.
La sortida fou en la plataforma nord‐est del Castell, junt un petit quiosc, que ajudà amb l’ambient de gent a fer‐la
més espectacular. Però sens dubte impressionant fou l’arribada, en el pati d’armes del Castell, on l’enorme inflable
vermell CEEB senyorejà durant el mati entre els corredors arribats i les desenes de visitants que miraven encuriosits
l’activitat.
La prova 5 serví també per perfilar els nens i nenes de cada categoria que poden accedir a la Final Nacional
d’orientació, a celebrar el 9 d’abril.
Una seixantena d’escolars i altre de adults en la Copa Esprint pogueren gaudir doncs d’aquest matinal en un lloc
emblemàtic com el Castell, on segur repetirem en posteriors edicions.
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