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CONCURS
D E D I BU I X

C R Ò N I C A D E L O ’ F ES TI VA L A
FRANÇA.
C R Ò N I C A D E L A C O PA C ATA L A N A L A QU I L L A N E .
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CLUB MONTSANT- revista oficial

O ’ FESTIVAL - WOC

2011

A F R A N Ç A A O R I E N TA R D E D E B Ò !!!
Un grup de montsants vam
decidir aventurar-nos a anar
a França a la competició
paral·lela als campionats del
món d’orientació. Ja era pel
desembre de l’any passat
quan un grup vam apuntarnos al O’FESTIVAL.
Va passar el temps des de
llavors però el dia va arribar.
Vam fer la maleta, vam comprar el menjar que ens va
semblar necessari i el dia
13 d’Agost vam posar rumb
cap a Chambèry, a França.
Un viatge llarg, cansa, sobretot perquè varem trobar una
mica de caravana al entrar a
França. Després de quasi bé
12 hores de viatge arribarem al centre de competició
a Chambéry on vam recollir
els dorsals i les camisetes
de competició.
Vam allotjar-nos tots en una
casa encantadora a le Revard molt aprop de les curses, erem tots: Enric, Gemma, Judit, Isa, Sebas, Teresa, Eloi, Edu, Antonia i Alfred. Erem deu persones, de
les quals 8 competiriem al
O’FESTIVAL.
El dia següent, 14 d’Agost
ens esperava la primera
cursa de llarga distànica a
St. François du Sales. Una
cursa amb alguns imprevistos ja que alguns varem arribar tard i fins i tot va haver
qui es va descuidar de netejar i comprovar amb les
presses del retard. Va ser
una cursa lenta per poder
entrar en el mapa d’aquells
terrenys tant tècnics i també
bruts de tala que impedia
totalment la marxa ràpida.
El dia següent una altra cursa de llarga distància al mateix lloc on amb els mateixos
terrenys bruts.

El dia 16 d’Agost tocava
descans. Així que els montsants varem fer coses molt
diferents. També cal dir que
havien més montsants al
O’FESTIVAL eren la Xaro, en
Benet i l’Adrià. El dia de descans uns varem visitar la
ciutat de Lyon que es trobava a una hora llarga d’on
erem, uns altres van contemplar les curses del WOC i
també l’sprint.
Vam passar el dia bastant
entretinguts i també descansant perquè encara ens
esperaven per davant quatre curses.
L’endemà ens vam tindre
que llevar molt d’hora ja que
les sortides eren realment
molt aviat. Aquell dia ens
tocava una mitja distància a
Crolles-Revard bastant a
prop de casa nostra, traçat

bastant tècnic i distància
mitja. Per la tarda també
els montsants vam fer coses diferents, uns vam visitar la ciutat de Grenoble
sota una sofocant calor
d’estiu. Feia moltíssima
calor i es feia molt pesat
caminar pels carrers
d’aquella ciutat. Per la nit
tothom a casa tocava discoteca a la casa. Amb barra lliure, amb el dj Alfred
vam gaudir d’una nit de
ball i ens ho vam passar
molt bé.
El dia següent era la cursa
més llarga de totes, molt
dura al La Féclaz. Ens pensavem que seria una cursa
no gaire tècnica al ser llarga, però els traçats van ser
els més tècnics que s’ens
havien presentat fins
aquell dia. A l’arribada
l’Enric i els qui l’acomp-

anyavem vam tenir un ensurt. L’Enric al passar una
cursa sense veure aigua i
molt llarga es va veure
afectat per un cop de calor,
pel qual va tindre que ser
atès pels metges de campanya de la cursa i van ferli el protocol a seguir.
Per la tarda descans ja que
haviem corregut una llarga
distànica.
El dia següent mitja distància amb molt poc desnivell
a la Féclaz i per la tarda
entrenament fet per l’Edu
on va guanyar l’equip de la
Teresa, l’Eloi en Benet i jo,
l’Alfred.
L’últim dia, 20 d’Agost cursa de mitja distància amb
gran desnivell i després de
dinar ja varem tornar a
Tgn. Vam passar uns dies
molt divertits aprenent
moltísiim d’orientació.
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COPA CAT . TROFEU CARLES
LLADÓ : LA QUILLANE .

El dia 30 d'Agost alguns
orientadors van fer molts
quilòmetres per arribar a
la Cerdanya i córrer a
l'altre costat de frontera,
a França, concretament
a la Quillant.
Aquesta cursa va tenir
certa falta de participació
perquè al córrer al país
del costat, es va demanar un certificat mèdic
amb poc temps

CRÒNICA

PASSATEMPS
US DEIXO DOS ACUDITS PER RIURE UNA ESTONA!!!
-Anava una autobús
quan va perdre els frens
i es va estrellar contra
un cementeri i varis
morts resultaren ferits
-Què tal per Londres?
-El clima pèsim. Fixat que vaig
anar a una restaurant a l’aire
lliure i va començar a ploure.
- Et vas mullar?
-Això va ser el de menys, el pitjor
va ser que vaig tardar dos hores
en acabar-me la sopa

d'antelació, el qual algunes persones no van
aconseguir.
La cursa es va realitzar
en un terreny humit i ple
d'aiguamolls, força
confús.
Per part del club Montsant no vam aconseguir
unes posicions massa
destacades:
Al es categories més joves Adrià Pinyol va aconseguir la 5na posició

d'H14 i a D14 Aida Roca
també va quedar la
número 5.
A iniciació Anna Redondo
va quedar 7a i Charo
Barrios 14a.
A la categoria D21A Teresa Bolaño, la presi, va fer
la 2a, a H21A Sebastián
Ordoñez va quedar 4t i a
H21B Cèsar Roca va
quedar el número 15.
Per H35 la cosa no va
anar molt bé perquè Eloi
Rios va abandonar.
Per acabar Benet Pinyol
a H50 va aconseguir el
2n lloc.

EL RACÓ DEL
JUNIOR TEAM
CURSA NOCTURNA DEL CATLLAR
Aquesta va ser la 2a copa Tarragona puntuable
per a la categoria Junior. Enmig dels acte de la
Festa Major del Catllar no podia faltar la cursa
d’orientació.
Pels Juniors va ser una cursa no gaire llarga ja que
era de modalitat sprint. La categoria Junior va ser
tot un èxit en inscripcions, on nombrosos membres del Junior Team del Montsant van prticipar,
com també gent que no era del club.
Aquest èxit d’incripcions no garantia premis per
tothom, sinó que dificultava més quedar en bona
posició. Després d’una cursa seminocturna i rapidíssima va guanyar Enric Bertran, en segona
posició Gerard Pérez i en tercera Alfred Figueras.
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J A SABEM EL GUANYADOR
DEL CONCURS DE DIBUIX !!!

GUANYADOR

TAULA DE VOTS:
Dibuix 3 (Tortuga de peu) de Loli Delgado: 4VOTS
Dibuix 4 (Homer Simpson) de Núria Pérez: 4VOTS
Dibuix 6 (Tortuga quatre potes) de Roser Griso: 1VOT
Dibuix 8 (Gat-o) de César Roca: 1VOT
Dibuix 9 (Sportident) de Aïda Roca: 8VOTS Guanyador!
Dibuix 10 (cuc) de Anna Redondo: 1VOT
*els dibuixos no anomenats volen dir que no han rebut cap VOT.

PRÒXIMES CURSES
3 SETEMBRE: Rogaine del rebost a la Molina
11SETEMBRE: Campionat de Catalunya d’ultrallarga
distància. Prova puntuable per copa catalana. A Rupit.
24 SETEMBRE: Rogaining de les tres Valls, a Satnt
Feliu de Pallerols

El concurs de dibuix va ser
una iniciativa de la revista
mensual. El període
d’entrega de dibuixos va
començar pels voltants del
mes de Maig i va acabar a
mitjans de Juliol. Justament al finalitzar l’entrega
de dibuixos va començar el
període de votacions.
En total es van presentar
un total de 10 dibuixos
dels socis o simpatitzants
del Club Montsant.
Cal destacar el dibuix de
Judit Ravell, ja que va ser
el primer dibuix presentat.
Tots els dibuixos que van
ser presentats eren molt
bonics i originals però
només podia guanyar un
sol dibuix.
He de donar les gràcies a
tots els dibuixants que han
fet possible aquest concurs
de dibuix, i que també han
creat la nova mascota del
club Montsant!
El recompte de vots va ser
molt emocionant i cal destacar els següents dibuixos

Cal destacar els dibuixos
del Homer fet per la Núria
Pérez amb 4 VOTS; i també
el dibuix de la tortuga amb
la closca de corves de nivell, de Loli Delgado amb
també 4 VOTS.
Però el més important és el
dibuix guanyador, que ha
guanyat per majoria absoluta amb un total de 8VOTS
col·locant-se com a masota
del Club Montsant. Cal felicitar a l’Aïda Roca Redondo pel seu gran esforç que
ha estat beneficiat com a
ser la guanyadora del concurs.
La guanyadora del concurs
de dibuix a part de que els
seu dibuix passarà a ser la
mascota, serà obsequiada
amb una camiseta taronja
amb el logo de club.
També cal dir que la mascota sortirà a cada revista
a la portada, on ja està
col·locada per primer cop
en aquesta revista del mes
d’Agost.
FELICITATS AÏDA PEL
TEU FANTÀSTIC DIBUIX.
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