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REFLEXIÓ MOTIVACIONAL

"Allò veritablement
important no és fer
coses noves, sino
fer-les com si mai
ningú no les haguès
fet abans".
J . W . G OE T H E

VOCALIA DE CLUBS

CLUBS
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Treballem per ells, no ells per nosaltres. No ho oblidem.

REGISTRE ACTUALITZAT

COMUNICACIÓ

Actualitzar la base de dades de clubs amb
dades de contacte, xarxes socials, pàgines web.
i les persones a qui adreçar-se segons el tema
(comunicació, organitzacions, cartografia...)

Garantir una comunicació directa i ràpida entre
FCOC i clubs. Hem de saber constantment
quines són les necessitats de les entitats per
trobar solucions i ajudes adequades.

NOUS CLUBS EN ZONES SENSE
PRESÈNCIA.

COORDINAR ORGANITZACIONS

Cal facilitar la creació de noves entitats, sobretot
en aquelles zones on no hi ha cap (per exemple
Lleida). Ajudarà a fer arribar el nostre esport a
més públic i a trobar noves zones per gaudir-ne.

Cal fomentar i coordinar la participació dels
clubs petits en organitzacions conjuntes o de
clubs més grans, per tal que tothom col·labori en
tenir calendaris complerts i bones proves a les
diferents Copes Catalanes.

Els clubs són la nostra raó de ser. Cal ajudar-los a
ser millors, per ser millors com FCOC.

JUNTA DIRECTIVA

ORGANIGRAMA
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Tindrem èxit si assolim una gran teranyina de gent col·laborant i
treballant per una fita comuna. .

ACTUALITZAR COMISSIONS

GENT

Cal plantejar-se quines Comissions són
necessàries de les que hi ha, i eliminar les
que han deixat de tenir sentit. Cal apostar
per crear de noves si es detecta la
necessitat.

Hem d'aconseguir que totes les
comissions s'emplenin d'orientadors de
diferents clubs que siguin experts en el
tema a tractar. Un d'ells actuarà de
lligam amb la Junta Directiva.

CRITÈRIS I OBJECTIUS

AUTONOMIA

Totes les comissions han de tenir molt
clar un full de ruta i un pla de treball. Han
de saber que espera la Junta d'elles i han
de comprometre's a un calendari.

Han de tenir la plena confiança de la Junta
Directiva, per tal de poder actuar amb
certa llibertat. Caldrà comunicació i
diàleg,.

Si fem una gran xarxa de treball, podrem assolir
majors i millor objectius.

JUNTA DIRECTIVA

CALENDARI DE
REUNIONS
OBJ E C T IUS P E L 20 20
Hem d'aprofitar-les al màxim, fer-les eficaces i eficients. .

ESTABLIR CALENDARI

APROFITAR CURSES

Cal tenir un calendari clar de quan i on ens
reunirem per les trobades ordinàries. Amb la
màxima antelació possible per tal de facilitar
la conciliació laboral i familiar de tothom.

Aprofitar els caps de setmana de dues
curses per tal de trobar-nos dissabte a la
tarda i estalviar desplaçaments. Podria
facilitar també la participació directa de
clubs.

TECNOLOGIES

OFICIALITAT

Aprofitar tots els sistemes de comunicació
i treball que puguin substituir les reunions
presencials o reduir la seva durada i
periodicitat (whatsapp, Drive, Mail,
Videoconferència...)

Buscar un sistema d'actes homologat per
tal de poder fer diferents sistemes de
reunions tot i la no presència física de tots
els assistents necessàris.

Més de la meitat de la Junta és de fora de Barcelona,
i el cost econòmic i d'hores de desplaçament s'ha de
valorar i reduir tant com sigui possible.

TRESSORERIA

PRESSUPOST
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Augmentar ingressos i reduir despeses,
per poder invertir més en allò que volguem potenciar. .

ORGANITZAR EVENTS

ADMINISTRACIÓ

Si la FCOC amb l'ajuda dels clubs o dels
seu membres a títol individual organitza
curses, pot generar benefici. Les estades
d'entrenament i/o competició per
estrangers, poden ser molt rendibles.

Cal adapatar la plaça a les necessitats
reals, fer-la eficient i eficaç. És la partida
més gran de despeses de la FCOC i cal
replantejar-la.

SUBVENCIONS

QUOTES FCOC

Assegurar-se de que obtenim les màximes
quantitats possibles, i de que les cobrem.
I buscar-ne de noves arreu de les
institucions (Diputacions, Ajuntaments,
CSD, Ministeri)

Plantejar la revisió i adequació de les
quotes que clubs, federats, corredors, etc.
paguen a la FCOC per participar i/o
organitzar curses. Tenir en compte
peculiaritats de diferents modalitats.

Cal ser original per generar més recursos, i sobretot
tenir molt clar en que els volen invertir.

JUNTA DIRECTIVA

PATROCINADORS
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Buscar empreses que puguin interessar-se pel nostre esport i
augmentar l'apartat d'ingressos FCOC.

GENÈRICS

COPA CATALANA

Cada cop és més complicat trobar
empreses que vulguin patrocinar tota una
Federació, però cal buscar-ho. Podem
oferir diferents disciplines i estem en
creixement.

un de sol per totes les competicions de
les diferents modalitats, o un per a cada
disciplina. Variarà el preu que es vulgui
aconseguir/aportar.

ESPORTISTES I SELECCIONS

INVERTIR EN UN DOSSIER

Les marques si que volen cada cop més
ser identificades amb esportistes
concrets. Podem fer d'intermediaris o bé
utilitzar les seleccions per promocionarlos i promocionar-nos.

S'hauria de realitzar un bon dossier que ens
permeti arribar als possibles interessats i que
vengui els beneficis. No descartar una
empresa especialitzada (o UFEC). Pot ser una
molt bona inversió si hi ha retorn. .

Hem de saber vendre les nostres virtuts i aconseguir
un rendiment que ens permeti invertir en altres
àrees.

PRESIDENT I
VICEPRESIDENTA

FEDO
RE L AC ION S P E L 20 20

Restablir relacions cordials a partir del diàleg

REUNIÓ ENTRE PRESIDENTS

ASSEMBLEA

Presentació formal, parlar de la situació
actual i del camí que es vol seguir a partir
d'ara. El 12/4/2018 el Tribunal
Constitucional va revocar la Llei de
Llicència Única.

Mentre siguem membres de la FEDO, fer
sentir la nostra veu i exercir la nostra
influència en favor de la FCOC, per petita
que aquesta sigui.

DEFENSAR ESPORTISTES

DEFENSAR ELS CLUBS

Continuar estant al costat dels nostres
esportistes per tal de que puguin tenir les
mateixes garanties que la resta per a
participar en competicions internacionals
IOF de totes les modalitats i edats.

Seguir representant el interessos davant
la FEDO del CAT-O i de la resta d'entitats
que no s'han volgut sumar-hi.

Mentre siguem FEDO, hi hem de participar. Sense
perdre la nostra pròpia identitat i objectius.

PRESIDENT

CONVENIS AMB
ALTRES
FEDERACIONS
OBJ E C T IUS P E L 20 20

S'ha de solucionar l'intrusisme i aconseguir convenis que ens
afavoreixin com a FCOC, als nostres esportistes i clubs. .

FEEC (EXCURSIONISME)

FCC (CICLISME)

Si volem potenciar la modalitat de Raids
cal plantar-se i aconseguir que la FEEC
deixi d'utilitzar aquest nom en proves
organitzades per ells. En Rogaines
comença a passar el mateix. No pot ser.

Renovar i potenciar el conveni existent
que permet la participació en curses
MTBO als membres FCC i a la inversa.
Promocionar-ho i publicitar l'MTBO dins
la FCC i els seus clubs i ciclistes.

FCEH (ESPORTS D'HIVERN)

FCEDF (ESPORT ADAPTAT)

Ara l'Ski-O és una utopia. Però si mai fem
el pas a fer-ho realitat, serà
imprescindible parlar amb la FCEH,
estacions d'esquí nòrdic, etc. Comencem
a fer passos i temptejar el terreny.

El Trail-O és un diamant en brut i cal
potenciar-ho. De cares a promocionar-ho i
per a trobar esportistes potencials que
s'acostin a l'orientació gràcies al Trail-O
cal parlar amb la FCEDF. .

Som una Federació petita i ens hem de fer valdre
davant les grans.

PRESIDENT

UFEC
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Ens ha de permetre interrelacionar amb altres Federacions, i
aprofitar els seus serveis. .

SERVEI CONTABLE

SERVEI JURÍDIC I FISCAL

Aprofitar assessorament, eines
informàtiques, gestió de subvencions amb
entitats públiques, etc.

Assessorament gratuït de tipus jurídic,
econòmic i fiscal. Elaboració d'informes,
models tributaris, enllaç amb el Consell
Català de l'Esport, tramitació de
signatures digitals.

SERVEI DE MÀRQUETING

SERVEI DE PREMSA

Servei d’assessorament de màrqueting i
servei de disseny i accions comunicatives
a les Federacions (disseny de logotips,
cartelleria, branding, etc).

Fer arribar a l'UFEC totes les noticies, per
gaudir dels seus canals de difusió.
Consultar amb el seu gabinet de premsa
tot el que calgui per millorar la nostra
comissió de comunicació. .

La UFEC ens ofereix diferents serveis de forma
gratuïta, que cal aprofitar.

DIRECTOR TÈCNIC

SELECCIONS
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Representació i participació a nivell Internacional

PLA DE TREBALL

COMPETICIONS

Aprovar un document on quedin clars els
criteris de selecció, el treball a fer, les
competicions a participar, etc.

Triar-ne d'internacionals per tal de fer
visible la FCOC i l'Orientació catalana.
Utilitzar-ho com a feedback per acostar
també a estrangers a casa nostra.

OBJECTIUS

MÉS MODALITATS

Augmentar el nivell dels nostres elit,
aconseguir més presència a mitjans de
comunicació, fer-los servir de mirall per
promocionar-nos i per la base.

Incloure i potenciar dins el programa les
modalitats de Rogaine i MTBO a totes les
edats. Raids i Trail-O entrarien més
endavant.

Les seleccions, més enllà de resultats, ens han de
donar imatge.Han de ser una eina de promoció.

SELECCIONS I CLUBS

INTERNACIONALITZACIÓ
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Sortir a fora, i fer venir als de fora a casa

SELECCIONS

ALTRES CORREDORS

Utilitzar-les per fer participar als nostres
millors corredors en proves de prestigi
internacional, i donar a conèixer la FCOC,
els nostres clubs i les seves curses.

Fomentar la participació dels nostres
clubs i corredors en curses de reconegut
nivell (Jukola, Venla, O-ringen, 10 Mila,
Scottish 6 Days, Swiss Week, WMOC, ...)

INTERCANVIS

PORTAR ESTRANGERS

Promocionar l'agermanament i els
intercanvis entre Federacions i Clubs i els
dels països punters d'aquest esport per
aprendre i poder aprofitar els seus
coneixements.

Mirar de portar cada cop més corredors
estrangers a les nostres curses,
aprofitant sobretot aquelles que es fan a
l'hivern quan ells no en tenen.

Cal anar a córrer als països punters, i fer-los venir a
ells a córrer aqui, per tal d'aprofitar els seus
coneixements i seguir millorant nosaltres.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Fer servir els mitjans per a donar-nos a còneixer i crèixer.

CONTACTES

IMMEDIATESSA

Cal crear i establir una xarxa fiable de
contactes a qui fer arribar la nostra
informació amb la seguretat que la
tindran en compte.

Cal aconseguir que les organitzacions de
les curses i la pròpia FCOC tinguin
classificacions, imatges, rankings i
noticies al final de cada cursa.

CREAR "ÍDOLS"

XARXES SOCIALS

Hem de donar a conèixer al públic en
general els nostres millors esportistes,
els seus èxits i el seu dia a dia. Avui en
dia és la millor manera de promocionar
qualsevol esport.

Tant les de FCOC com les de tots els
clubs han de ser la via principal de
promoció. Ens hem de retroalimentar i
ajudar a millorar.

Hem de crear quelcom interessant i atractiu pels
mitjans de comunicació. I després, aprofitar-los.

COMISSIÓ D'INFORMÀTICA

WEB FCOC
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Actualitzar la seva imatge i continguts, i fer-la fàcil d'editar.

CANVIAR EL FORMAT

EINA D'EDICIÓ

Cal fer-la nova, més dinàmica, atractiva i
fàcil de consultar. Ha d'estar també
adaptada a la seva consulta amb mòbils,
tauletes, etc.

Cal que tingui una bona i senzilla eina
d'edició per mantenir els continguts
actualitzats. I actualitzar-ho tot. Ha de
permetre fer notícies fresques i
promocionar als nostres esportistes.

EINA D'INSCRIPCIONS

INCLOURE XXSS

Acabar el procés ja iniciat de millora de la
mateixa, que ha de permetre inscriure's
més fàcilment i sobretot ser més eficaç i
eficient pels tècnics SI i els clubs
organitzadors.

Les XXSS FCOC han d'aparèixer al web, i
s'han de crear sinergies entre unes i altres.
La web ha de ser la base per fer notícies
que després corrin per les XXSS. .

Les pàgines web segueixen sent la targeta de
presentació. És la imatge de la FCOC.

JUNTA DIRECTIVA

WORLD
ORIENTEERING
DAY
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Ha de ser el dia anual de promoció del nostre esport.

COORGANITZAR AMB CLUBS

INTERNACIONALITZACIÓ

El 13 de Maig hem d'aconseguir que
s'organitzin actes arreu per part del màxim de
clubs possibles (molts ja ho fan) facilitant totes
les gestions necessàries.

prop de 400.000 participants d'arreu del món
a l'edició del 2019. Hem de fer-nos veure com
a entitat a fora, i és la millor manera de posarnos al mapa a baix cost i amb organització
senzilla.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Una jornada amb tot el màrqueting i marxandatge
disponible via IOF, que ens pot fer presents
abans, durant i després a tots els mitjans de
comunicació. Fins i tot a aquells grans on costa
més aparèixer.

CENTRES EDUCATIUS

Essent la data un dimecres, pot ser un dia ideal
per involucrar a tants centres educatius com
sigui possible. Fer arribar aquest esport a dins
de les escoles i instituts via els mestres
d'educació física es clau pel futur.

L'eina perfecta per promocionar-nos i arribar a
públic potencial.

COMISSIÓ DE CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Donar-li la importància merescuda a la base del nostre esport.

BASE DE DADES

CARTÒGRAFS

Actualitzar la base de dades de mapes i fer-la
consultable via web. Els clubs i públic en
general han de conèixer quines zones ja tenen
mapa i qui són els propietaris, i en quines
s'està treballant.

Crear un llistat de cartògrafs titulats i amb
experiència per posar a l'abast dels clubs que
vulguin fer mapes. Estudiar la possibilitat de
contractar-ne algún directament com a FCOC
per fer els mapes que els clubs proposin (en
comptes de subvencions).

ADAPTAR A NOVA NORMATIVA
Assegurar-se que tots els mapes nous que
s'utilitzin en curses oficials ja segueixin les
normatives ISO (IOF) actuals. Ajudar als clubs
a actualitzar mapes antics, sobretot si es
volen fer servir en curses de Copa Catalana.

RECERCA DE NOVES ZONES
Ajudar als clubs a trobar noves àrees amb
interès per a qualsevol de les disciplines, i
fomentar la creació de mapes per a poder-les
utilitzar.

El nostre esport és mapa i brúixola. Assegurem-nos
que el 50 % que ens toca, sigui de qualitat.

PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

ECCO
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Renomenar-la i reorganitzar-la.

REORGANITZACIÓ

FORMACIÓ

Cal renomenar-la (o no), però en tot cas cal
definir molt clarament quines són les seves
tasques i funcions. També cal definir qui o
quines persones s'encarregaran de gestionar-la
i dur a terme els seus projectes.

Cursos de diferents nivells per a tot allò
que poden necessitar els clubs per
organitzar proves. Cartografia, Traçats,
Sportident, Controladors, Monitoratge...
Qui? Com? Quan?

INICIACIÓ PER NOVELLS

ENLLAÇ AMB CENTRES
EDUCATIUS

Podria fer tasques també d'organitzar
activitats per acostar les diferents
disciplines a esportistes que no les
coneguin i les vulguin provar.

Tot i que soc partidari de que els clubs facin
aquesta tasca, poden fer-ho com a
intermediaris i amb la col·laboració (material,
eines didactiques, etc.) de la FCOC via ECCO.

Cal que en plantegem la seva necessitat i el seu
funcionament.

COMITES DE CADA MODALITAT

COMPETICIÓ
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Aconseguir competicions atractives per tots els nivells i edats.

MILLORAR PROVES

PROMOCIÓ

Seguir adaptant traçats, dificultats
tècniques i físiques a cada edat. Buscar
els millors terrenys i tenir els millors
mapes. Per mantenir els corredors que
tenim, i per aconseguir-ne de nous.

Abans, durant i després de la cursa cal
"vendre" el producte. La FCOC ha de ferho directament i sobretot ajudar als clubs
a que ells també ho facin. A Premsa i en
general.

RESULTATS ONLINE

CENTRE DE COMPETICIÓ

Estem al món de la immediatesa, i les
XXSS i els Mitjans de Premsa només
compren el que és notícia "ARA". Cal
proporcionar als clubs les eines per poder
fer-ho, i que tots s'impliquin a fer-ho.

Tot el que envolta una cursa ha d'entrar
pels ulls. Arribades, sortides, fites vista,
passos obligats amb públic, tanques amb
publicitat, serveis, botigues,zona premsa,
avituallament... FCOC ha d'ajudar als clubs.

Si fem proves serioses i de nivell, ens prendran
seriosament i ens reconeixeran.

COMITÉ DE O-PEU

O-PEU
OBJ E C T IUS P E L 20 20

La mare dels ous. Si aquesta discilplina continua creixent, ho faran
també la resta.

CALENDARI DE NIVELL

REGLAMENT

Cal aconseguir un calendari amb un número
de proves mínim i repartit al llarg de la
temporada. Els clubs han de comprometre's
a organitzar curses cada temporada, sino en
solitari en col·laboració entre varis.

Cal insistir en que les categories es
corresponguin al nivell dels participants.
Lligar-ho a l'edat i que tothom corri on
toca ha de seguir sent l'objectiu. Adaptar
curses a la normativa IOF vigent.

PER TOTHOM

FUTUR

El nostre esport permet córrer a la vegada
als millors amb els principiants, siguin de
l'edat que siguin. Hem d'aconseguir curses
on això sigui una realitat i tothom gaudeixi
al seu nivell.

Hem d'obrir el punt de vista. Mirar que fan i
com ho fan als llocs on ens porten molta
avantatge i no tenir por a avançar en aquesta
linia. Aprofitar l'experiència de 32 anys
d'història, però buscar la millora constant.

El secret del creixement i el futur passa per una
competició Elit convisquent amb la participació
popular.

Amb una sola
organització, podem
encabir als millors de la
nostra disciplina, amb els
que la coneixen per
primer cop. I entremig,
totes les edats i nivells.
Cap altra disciplina
esportiva té aquest
potencial.

COMISSIÓ DE ROGAINE

ROGAINE
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Comencem a caminar cap a la Rogaine del futur. .

ESTABLIR CALENDARI

REGLAMENT

Cal aconseguir un calendari amb un número
de proves mínim i repartit al llarg de la
temporada. Els clubs han de creure en
l'organització i apostar-hi. També cal
recuperar proves que ara es fan fora.

És necessària la seva actualització i
adequar-lo a les normatives Iberogaine i
Internacionals. També pel que fa a
categories, ranking i organització.

IBEROGAINE

UNIFICACIÓ I INTRUSSISME

Designar un interlocutor que ens
representi com a FCOC i garanteixi els
nostres drets, així com garanteixi els
nostres deures davant l'associació.

Cal aconseguir un calendari únic de curses de
Rogaine oficials com a Copa Catalana. Només
les de 3h es poden considerar populars i
quedar-ne fora. I sempre, organitzades per
clubs. Sino caldrà lluitar-hi per evitar-ho.

És la única modalitat en la que tenim Campions del
Món. Valorem-la com cal i promocionem-la.

Sergi Oliveras i Mireia Via
són els actuals Campions
del Món Sub-23 de
Rogaine. I si res no
canvia, ni tan sols podran
anar a defensar el títol,
doncs no tenen els
recursos econòmics
necessàris.

COMISSIÓ DE MTBO

MTBO
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Estem en plena renaixença de la disciplina. Aprofitem l'empenta!.

ESTABLIR CALENDARI

REGLAMENT

Cal aconseguir un calendari amb un número
de proves mínim i repartit al llarg de la
temporada. Animar als clubs a continuar
apostant per la disciplina, i ajudar-los en el
que calgui.

El 2019 ja es va fer una reestructuració
de categories i millora del reglament.
Seguir treballant en aquesta linia per tal
de fer la disciplina més atractiva per a
tots els públics.

FCC

DONAR-LI ESTATUS

Renovar el conveni i potenciar la promoció
entre clubs ciclistes i practicants habituals
de BTT. Cal obrir les nostres curses als no
habituals a l'orientació.

Creant una comissió forta i donant-li veu i
confiança i tanta presència com a l'O-Peu i
Rogaine. També a nivell de la Base, de
Tecnificació i Seleccions.

També tenim grans representats a nivell
internacional, desconeguts pel públic general.
Aprofitem-los i garantim relleu.

Mònica Aguilera, habitual
als Campionats del Món, i
desconeguda per molts
tant a dins de l'Orientació
com sobretot a fora
d'ella.

COMISSIÓ DE RAIDS

RAIDS
D'AVENTURA
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Retornar a la disciplina al lloc que es mereix .

COMISSIÓ I CAP VISIBLE

REGLAMENT

Cal aconseguir crear una Comissió de Raids
que encapçali el renaixement de la disciplina.
Donar el màxim suport com FCOC a les
organitzacions i clubs que hi apostin. Trobar
la persona que ho vulgui liderar.

És necessària la seva actualització.També
pel que fa a categories, ranking i
organització. Hem d'acostar la disciplina
a nou públic, mantenint també una
categoria elit.

ESTABLIR CALENDARI

UNIFICACIÓ I INTRUSSISME

Cal aconseguir un calendari amb un
número de proves mínim i repartit al llarg
de la temporada. Els clubs han de creure
en l'organització i apostar-hi. També cal
recuperar proves que ara es fan fora.

Cal aconseguir un calendari únic de Raids
oficials com a Copa Catalana. I sempre,
organitzades per clubs i dins la FCOC. Sino
caldrà lluitar-hi per evitar-ho.

Els Raids d'Aventura són la modalitat que
històricament ha estat més coneguda pel gran
públic. Ho hem de recuperar i aprofitar.

TORNEM-HI A
APOSTAR

COMISSIÓ DE TRAIL-O

TRAIL-O
OBJ E C T IUS P E L 20 20

La disciplina amb més potencial de creixement, on partim gairebé de zero..

COMISSIÓ I CAP VISIBLE

REGLAMENT

Cal aconseguir crear una Comissió de Trail-O
que encapçali el naixement oficial de la
disciplina. Donar el màxim suport com FCOC
a les organitzacions i clubs que hi apostin.
Trobar la persona que ho vulgui liderar.

És necessària la seva creació.També pel
que fa a categories, ranking i
organització. Hem d'acostar la disciplina
a tothom, tant gent amb discapacitat com
orientadors habituals.

ESTABLIR CALENDARI

BUSCAR COL·LABORACIONS

Cal aconseguir un calendari amb un
número de proves mínim i repartit al llarg
de la temporada. Els clubs han de creure
en l'organització i apostar-hi.

Tant la FCEDF com entitats com MIFAS o la
Fundació Esclerosi Multiple ens poden ajudar a
fer realitat la disciplina i fer-la créixer. Tant
aportant experiència com esportistes.

Una modalitat que fins ara no ha reeixit, però que
ens pot donar moltes alegries.

PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

SKI-O
OBJ E C T IUS P E L 20 20

Un món per descobrir. Estudiem possibilitats.

INVESTIGAR POSSIBILITATS

REGLAMENT

Cal veure les possibilitats reals de poder tirar
endavant aquesta disciplina en el nostre
entorn. Molts orientadors fan esqui de
muntanya, nòrdic o raquetes i serien potencials
practicants. Però qui ho organitzaria?

És necessària la seva creació.També pel
que fa a categories, ranking i
organització. Hem d'acostar la disciplina
a tothom, i facilitar al màxim la
participació.

BUSCAR EXPERIENCIA

BUSCAR COL·LABORACIONS

Caldria trobar persones i/o entitats amb
experiència (algún pas ja s'ha fet a
Catalunya) per parlar-ne. Clubs francesos de
Catalunya Nord, clubs nòrdics, FEDO,
esportistes estrangers establerts aqui...

Tant la FCEH com les pròpies estacions d'esqui
nòrdic podrien ajudar-nos. Tant aportant
experiència com esportistes. Amb algunes ja hi
tenim tractes per tenir mapes d'O-Peu.

Partim de zero. Qualsevol pas, serà avançar. Ens pot
obrir portes fins ara tancades.
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