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La prova final dels JEEBs d’enguany, després d’una temporada caracteritzada per les 
jornades de fred polar i de les múltiples obres i activitats en els terrenys que obligaren en 
diverses ocasions a canviar els recorreguts, es donà en una excepcional matinal de sol i 
temperatura primaveral, en un parc refet de la passada nevada del mes de març  i que amb 
un sol enlluernant rebia a munts de visitants en bona part dels seus racons. En aquesta 
ocasió la sortida i arribada fou en la part exterior del parc, junt la carretera del Carmel, en 
un espai recentment urbanitzat junt el Cottolengo del Padre Alegre.  Allà es pogué muntar la 
recepció en una gran carpa, la sortida i arribada delimitades amb tanques, i tot regit per un 
espectacular arc d’arribada del CEEB que s’estrenà precisament en aquesta prova. Una 
vistosa àrea on convergiren al llarg del matí força gent demanant informació sobre la cursa 
que es celebrava, inclosos alguns estrangers que practicaven orientació i que veieren 
sorpresos el muntatge en aquest indret de Barcelona tan singular. Els primers que iniciaren 
els circuits foren un bon grup de residents en el Cottolengo, que junt els seus monitors i 
monges tutores s’ho passaren d’allò més bé fent un circuit encintat per la part més maca del 
parc, d’una longitud aproximada d’1 km. A continuació començaren a sortir els participants 
escolars, que anaren completant els circuits que es desenvolupaven per una bona part del 
parc, tocant la part nord i una secció externa al parc (Muntanya Pelada) el circuit dels 
cadets. A partir de les 12 del migdia, els participants adults de la Barcelona Esprint Cup, la 
prova organitzada pel club Senglar-O a continuació de la prova del CEEB. Destacar la 
participació d’Ona Ràfols, que una setmana abans es proclamà tetracampiona d’Espanya 
absoluta (guanyant les curses Sprint, Distancies Mitja i llarga, i Relleus)… i que fa ben pocs 
anys corria les primeres edicions dels JEEB d’orientació amb els seus germans Biel (que es 
proclamà també Campió d’Espanya absolut de Mitja distancia) i Pol (que aconseguí com els 
seus germans ser Campió d’Espanya  de Distancia Mitja en la categoria H20 i Campió 
d’Espanya de relleus Júnior juntament amb el Gerard i Marc Serrallonga, també antics 
corredors JEEBs ).  
Tots, grans, mitjans i petits,  enfilaven un encintat des de la zona de sortida fins el triangle 
de sortida, situat en la porta d’entrada del parc. Allà cadascú feia la seva cursa, tornant a 
sortir per la porta cap la darrera fita, i d’allà cap la meta. 
La riuada incessant de persones amunt i avall feu espectacular el córrer pels participants, 
intentant orientar-se entre tanta gent. A les 12 hores en punt es procedí  al repartiment de 
premis de la lligueta d’enguany, presidida com en edicions anteriors pel regidor d’esports del 
Districte de Gràcia Sr. Joan Anton Vinyals, i en aquesta ocasió també per un dels puntals de 
l’orientació dels JEEBs i membre del Comitè, Xavier Serrallonga, en ésser aquest el darrer 
any en aquesta tasca col·laboradora, i a qui els assistents tributaren una sonora ovació de 
reconeixement. Repartiment de medalles pels 3 primers de cada categoria del conjunt de 
cinc de les sis curses disputades, una copa per a cada entitat participant i una bossa obsequi 
del CEEB per a cada participant, així com un conte pels més menuts prebenjamins. Amb un 
agraïment també pel Joan Cullell, tècnic informàtic del Comitè,  l’administració CEEB, i els 
membres del club Senglar Ramon Casal i Lluís Ollora, conclogué l’acte emplaçant a les 
famílies a la propera temporada, amb la proposta de dates i curses ja confeccionada. 
Així conclogueren aquests JEEBs 2009-2010 de curses d’orientació, espectaculars en la seva 
vessant organitzadora en utilitzar-se els mateixos mitjans que en qualsevol cursa d’orientació 
federada o Campionats de Catalunya. La primera cursa de la nova temporada, el 6 de 
novembre al Parc del Clot, en un  indret i mapa també nou. Allà ens tornarem a trobar! 
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