
La UEVic és el segon club català en orientació en BTT i el tercer club en 

orientació a peu  

Aquest seria el titular que resumiria la temporada 2022 de la secció d’orientació de Vic amb 

la següent puntuació: 

 

 

Els Campionats de Catalunya, disputats els primers mesos de l’any en terrenys, 

temperatures i modalitats diferents trobem: el Campionat de mitja distància disputat a 

Cornudella de Montsant, Campionat de relleus clàssics (és a dir, relleus d’equips per 

sexes) a Sant Marc, al Berguedà, Campionat de relleus mixtes (a Cerdanyola del Vallès) i 

per últim el Campionat d’sprint (a Lleida).  

 

                     



 Imatges de Paula Padilla 

 

Podeu veure el resultat dels Campionats de Catalunya de la UEVic al següent quadre 

resum, i també els podis de la categoria absoluta. Cal destacar que en els relleus (tant 

mixtes com clàssics) el club va apostar per realitzar equips formats per joves en categories 

absolutes i aquests van deixar veure un alt nivell competitiu, fent podi ambdós campionats.  

 

 



Pel que fa als Campionats d’Espanya, celebrats en dies i zones geogràfiques diferents, 

es va disputar el Campionat de modalitat de llarga distància i de relleus mixtes a Càceres, 

i per Setmana Santa es va disputar el Campionat de mitja distància, Campionat d’sprint i 

Campionat de relleus clàssics a Ibort, Sabiñánigo.  

 

 
 

 



 

ELS JOVES HO PETEN! 

 

Pel que fa a la col·laboració del nostre club en el perfeccionament dels joves, volem 

destacar la cessió d’alguns mapes del club per a l’entrenament dels joves del Grup de 

Tecnificació d’Orientació de Catalunya (GTO).  

En aquest grup, uns quants joves de Catalunya han estat seleccionats per a un 

perfeccionament físic i tècnic, entrenant-se a Vic dos dies a la setmana.  

 

De la secció d’orientació, setmanalment hi participen l’Arlet Sales, en Bernat Selva, en 

Jordi Moragas, l’Andreu Grau (durant el primer semestre de l’any) i la Jana Lüscher 

(durant el segon semestre), a més de continuar vinculats als entrenaments i al suport de 

l’Escola Esportiva de la Unió.  

  

Pel que fa a resultats destacables:  

 

L’Arlet Sales i en Bernat Selva, van estar seleccionats per participar al Campionat 

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, obtenint els següents campionats 

espanyols escolars:  

 

Bernat Selva es va proclamar campió en mitja distància i campió en sprint. I ambdós es 

van proclamar campions en els relleus mixtes en l’equip cadet format per Arlet Sales, 

Ernest Pou, Bernat Selva i Guinedell Faja.    

 



D’una banda, volem destacar la grandíssima temporada que està realitzant Bernat 

Selva, amb només 16 anys, que ha estat seleccionat per participar a dues competicions 

internacionals: la primera el mes de maig anomenada la Gimnasiade, a Poitiers, França. 

 

A la competició, malgrat disputar-se en la categoria única de 18 anys i contra joves 

seleccionats de diversos països, en Bernat va aconseguir: 3a posició en mitja distància, 

3a posició en sprint, 3a posició per l’equips. 

 

El segon gran objectiu internacional va ser el mundial junior (EYOC) que es va disputar 

del 2 al 4 de juliol a Hongria. Bernat Selva va brillar amb els seus companys Ernest Pou 

i Jan Amat als relleus clàssics, en què van assolir la 5a posició. Individualment, es va 

proclamar 11è en sprint i 14è en llarga distància.  

 

D’altra banda, volem recordar la participació d’Andreu Grau, Jordi Moragas i Jana 

Lüscher també en una competició internacional: tots tres van ser seleccionats per córrer 

amb equips catalans al Jukola-Venla Relay, una cursa de relleus d'orientació que se 

celebra cada any a Finlàndia el mes de juny, i és el major esdeveniment de relleus 

d'orientació del món.  

La Jana, que va córrer a primera hora de la tarda la primera posta del segon equip català 

dels relleus femenins (Venla), va sortir a la posició 1155 i va acabar la seva posta a la 

posició 269. La resta de l’equip, format per Anna Amigó, Laura Serra i Cristina Rotxés, 

va ser constant i va aconseguir mantenir un bon resultat final, en la posició 347.  

L’Andreu i en Jordi, que van córrer durant la nit i matinada la cinquena i sisena posta, 

respectivament, amb el primer equip català dels relleus mixtes (Jukola), van sortir a la 

posició 715 i van aconseguir un magnífic resultat: van assolir la posició 104, la millor 

classificació catalana fins ara en aquesta competició. A l’equip masculí de l’Andreu i en 

Jordi també hi corrien els catalans Quim Vich, Marc Serrallonga, Eloi Martí, Pol Canosa 

i Roger Virgili.  

Alhora, corria el segon equip català, en què el vigatà Aniol Bisquert sortia de la posició 

1297 per córrer la primera posta, i Jana Lüscher tornava a córrer, aquesta vegada a la 

quarta posta. Els seus companys d’equip eren els catalans Pol Ràfols, Ramon Aubets, 

Marc Serrallonga, Xènia Ledesma i Màrius Alsius, i plegats van assolir la posició 322. 



 

 

A començaments de juliol es van disputar els Campionats d’Espanya d’MTBO a 

Logronyo, en les modalitats de mitja distància, llarga i sprint, on els nostres orientadors-

biciclistes van tornar a brillar assolint els següents resultats: 

 



 

Així, tot i que la primera part de l’any ja havia estat prou intensa, després de l’estiu es 

reprenien les competicions. Aquesta última part de l’any també ha estat plena 

d’emocions intenses, sobretot pels nostres joves.  

 

El Campionats de Catalunya de llarga distància es va disputar en aquesta segona part de 

l’any a Bellestar (La Seu d’Urgell), on els joves Arlet Sales (D16) i Bernat Selva (H16) es 

van proclamar campions.  

Eduard Girabent (H40) i Jordi Ordeig (H45) també van assolir la primera posició, mentre 

que Melibea Quintana (D40) va assolir la segona posició i una bona colla de l’UEVic van 

assolir la tercera posició en la seva categoria: Airina Sales (D14), Adela Illamola (D40), 

Ingrid Padrós (D45), David Rodríguez (H35), Jordi Sales (H40) i Juli Serrat (H45). 

Amb aquest campionat, s’acabaven els Campionats d’orientació a peu del 2022. 

 

Mentre alguns corredors del club vigatà es proclamaven campions en llarga distància, 

Cristina Bertran i Jana Lüscher es desplaçaven a Casas-Ibáñez (entre València i 

Albacete) per participar al Campionat d’Espanya d’Ultrascore MTBO: una modalitat 

d’orientació en BTT en què la dificultat rau en la durada de la prova (6 hores) i l’elecció 

d’una bona estratègia que permeti recollir el màxim de punts. Ambdues van assolir la tercera 

posició, la Jana a la categoria de D Sènior i la Cristina a la categoria de D40.  

 



El calendari, farcit de curses de diferents modalitats, va continuar amb el Campionat de 

Catalunya d’MTBO, disputat a Bescanó (Girona), en què Airina Sales (D12) i Cristina 

Bertran (D40) van proclamar-se campiones. Jana Lüscher (D ÈLIT) i Bernat Selva (H 

ÈLIT) es van proclamar subcampions a èlit: convé remarcar que en Bernat competia a la 

categoria més alta encara que per edat hagués pogut fer-ho a H16, l’enhorabona! Jordi 

Sales (H40) també es va proclamar subcampió, i Adela Illamola (D40) va aconseguir la 

tercera posició. Convé destacar, també, el resultat d’Arlet Sales (D ÈLIT) que, igual que en 

Bernat, competia a la categoria més alta encara que per edat hagués pogut fer-ho a D16, i 

va assolir la quarta posició. 

 

 

El 2022 ha estat un any fructífer per al club vigatà, que ha assolit molt bons resultats 

individuals i també bons resultats com a club, proclamant-se el segon club de Catalunya 



de la copa catalana d'orientació en BTT i el tercer club d'orientació a peu. A 

continuació, els resultats individuals: 

   

 



Amb aquest bon balanç, tanquem la temporada i desitgem unes bones festes i un bon 

descans a tots els nostres orientadors. Enhorabona a tots pels esforços i els bons 

resultats! L’any que ve, més i millor! 

 


