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FINAL D’UNA
TEMPORADA INTENSA

LA REVISTA 2011 S’ACABA…
2012, NOVA REVISTA???
E l f in al d ’u n a cu r s a a c ab a am b l a fi ta 20 0. . .

C L A S S I FI C AC I O N S
GENERALS
D E S TAC A D E S.

C R Ò N I C A C A M P. C AT. B T T- O I
F E S TA F C O C.
R E S U M D E L’ A N Y- O 2 0 1 1 I E N T R E V I S TA E XC LU S I VA .
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CLUB MONTSANT- revista oficial

RESUM D’UN 2011-O
UN

ANY E N QUE L ’ OREINTACIÓ S ’ H A
F E T UN LL OC E N L E S NOSTRES VIDES .
Després d’un període
de repòs, ens tocava
a tots posar-nos les
piles. Sortir a entrenar
una altre cop pels
gèlids carrers i boscos
del nostre voltant.
Alguns ja preparats
pels primers rogaines
com el WBR, a
l’Espluga Calba, i
d’altres encara mandrosos.
Aquesta història començava el 27 de
Març, punt de partidade la copa catalana a
peu; a Figuerola
d’Orcau. Potser una
mica massa tard…
Vam seguir fins la
Pobla de Llillet, i alguns juniors a Malgrat
de Mar durant el mes
d’Abril.
El Maig quedaba impregnat de pirineus
amb la doble copa
catalana a Sant Jaumde de Frontanyà al
Maig.
El Juny vam reposar
per prepara-nos pel
Juliol, mes excepcional, en cuant a nombre de curses. De
Saldes a Vallcebre
sense oblidar-nos
d’aquella llunyana
cursa i els maldecaps
del títol mèdic, sí,
aquesta fou la de la
Quillane. La temporasa s’aturava però al-

guns montsants ja es
mossegaven les ungles per anar al Campionat del Món a França. Un campionat farcit de calor, emoció i
molt enrenou nocturn.
Més d’un ja sap de
què parlo…. Jajajaj!
Això no parava pas, ja
que encetant nou curs
escolar arribava el
Septembre amb aquella Ultrallarga i Copa
Catalana de Rupit. La
fatiga mai es feia nostra, ja que l’Octubre
ens tocava còrrer
d’allò més sota un sol
que encara semblava
de ple estiu. Gresca i
xerinola als campionats de Relleus i a la
copa catalana organitzada per UeVic. I
també amb la nostra
fase culminant, la
gran cursa que vam
organitzar tots i totes
a la Mussara, on vam
marxar amb el cap
ben alt, haviem fet
una de les curses
més divertides i completes de tot l’any! No
m’oblido del dia següent al costadet, Prades que acompanyava
la nostra cursa.
Quan ja faltava més
poc per al final, ens
vam embarcar en els
Campionats de Catalunya a la població de
Campdevànol, he

dit embarcar, perquè va
ploure el que plou tot l’any
a Tarragona.
El nostre llarguíssim viatge
es veia acabat a l’última
de les copes catalanes;
amb el bon rotllo del Farra
a Roses i a Figueres; envoltats de grans castells.
Aquest viatge arribava al
seu punt final, però cal
esmentar que moltes persones el van fer més intens amb les curses de Btt
orientació i els Rogaines!
Tocava festejar-ho a sota
zero, a Hostalric. Cursa de
Btt-o amb ambient gèlid i
festa FCOC amb entrega
de premis als millors de
cada categoria i modalitat.
Un llarg viatge, cents de
quilòmetres recorregust
per tal de pràcticar
l’esport que més ens a
agrada, L’ORIENTACIÓ!!!

!
S
E

N
O
B

Y
N
A

12
0
2

I
R
O

IR
A
NT

E

CLUB MONTSANT-O

CLUB MONTSANT- revista oficial

D e se m b r e 2 0 1 1

C AMP .C AT . B TT - O / FESTA FCOC
Dia 18 de Desembre, sonava
el despertador abans de
l’esperat, era dia de cursa.
Ens esperava Hostalric i la
seva cursa de Btt-o que contava com a Campionat de Catalunya.
Al arribar allí, el termòmetre
del cotxe rondava pel 1 grau
sota zero, i tot el paissatge
havoa quedat enfarinat per
una considerable capa de
gebrada.
Una vegada vam tenir la bici a
punt tocaba posar-ho tot en
ordre per començar la cursa.
Per sort el sol sortí llempant i
vivaç i va poder escalfar-nos
la mica que necessitavem per
poder començar la cursa.
La cursa es va dur a terme
per un conjunts de paisatges
ben diferents, boscos de fulla
caducifolia, boscos de pi
blanc, zones conreades, un
riu que acompanyaba iun trosset urbà per l’interior del nucli
urbà d’Hostalric.

En Sebastian Ordoñez, el
Marcel, el Gerard Pérez i
l’Alfred Figueras foren els
Montsants que vam representar al club en aquesta
cursa.
Els resultats foren bastant
bons, amb dos pódiums de
l’equip Júnior. Alfred Figueras
es proclamaba campió de
Catalunya de BTT-O en la
categoria d’Iniciació Curta.
Gerard Pérez es col·locava al
tercer lloc del pòdium del
Campionat a la dura categoria de Junior.
Per la tarda amb la vinguda
de Judit Mata i Loli Delgado a
Hostalric vam estar presents
de l’entrega de premis de la
Festa FCOC. També vam
menjar alguna cosa, però
vam marxar ràpid. El sol ja
havia marxat i la nit amenaçava baixes temperatures
com les del matí.
Això era tot, en l’úlim event
d’orientació dins la lliga de
BTT-Orientació

C LASSIFICACIONS GENERALS
El Club Montsant i els seus socis han aconseguit algunes posicions
que mereixen molt la pena destacar. Gràcies a l’esforç del seus
corredors el Club Montsant, es col·locà en 10a posició a la general
o-peu per clubs, i en 8a posició al rànking de BTT-O.
POSICIONS A DESTACAR INDIVIDUALS:
-5a posició de Núria Pérez a D-14
-4a posició d’Alfred Figueras a H-16
-5a posició d’Enric Bertran a H-16
-5a posició de Teresa Bolaño a D-21A
-2a posició de Judit Mata a D-21B
-2a posició de Gerard Pérez a Junior BTT-O
-5a posició de Sebastian Ordóñez a HSeniorB BTT-O
-4a posició de Gemma Solé a Veteranes de BTT-O
-3a posició de Judit Mata i Loli Delgado a Dones Senior Rogaine.
-4a posició del equip d’Alfred Figueras, Alfredo i Enric Bertran a JV
Rogaine.

1er Premi del concurs de fotografia de la Federació

Felicitats a TOTS!!!!

CLUB MONTSANT- revista oficial

D e se m br e 2 0 1 1

M’ENTREVISTO...
Quin és el teu nom i edat?
Em dic Alfred Figueras Anton i tinc
15 anys.
Quan vas començar a practicar
l’orientació?
Ara justament farà 3 anys que
estic fent orientació.
Com vas conèixer el Club Montsant?
El vaig conèixer fa tres anys, llavors ja feia uns anys que feia les
tres curses escolars que es feien
a Tarragona, organitzades pel
Montsant. Un dia un amic meu,
l’Enric Bertran em va dir que
s’havia apuntat al Montsant orientació, llavors jo també ho vaig fer.
Et consideres un corredor físic? O
més aviat tècnic?
Crec que depenent de la cursa
utilitzes més el físic o més la part
técnica. Però em considero un
orientador tècnic, tot i que em
falten aprendre moltes coses encara.
Quin lloc on hagis viatjat per fer
orientació t’ha agradat més?
Sense cap dubte Finlàndia, va ser
un viatge impressionant amb les
seves coses bones i les seves de

dolentes; però sens cap dubte el
millor lloc per a l’orientació!
Com se’t va ocòrrer la idea de fer
una revista mensual?
Abans de la revista del club, a
l’escola em van manar fer una
petita revista com a treball. Jo la
vaig fer sobre les curses
d’orientació com si fos una revista
de la federació. A partir de llavors
vaig pensar en que podria fer-la
del Club.
Et comporta molta feina fer la revista del club?
No molta, però a vegades en èpoques d’exàmens m’és més difícil
trobar temps per a fer-la, però
sempre en trobo. L’any vinent que
començo Batxillerat tindré molt
poc temps, i si segueixo la revista
he pensat fer alguna revista bimensual.
He de donar les gràcies a totes les
persones que han fet més fàcil la
redacció de la revista; als qui
m’han enviat les seves cròniques
o articles per a la revista, quan no
he assistit a alguna cursa o no
m’ha mancat temps
Llavors, l’any vinent tindrem revista del Club?
Doncs, sí!

PRÒXIMES CURSES


14 de Gener, copa Barcelona.



21 de Gener, Rogaine, Wild Boar Rogaine a
Espluga Calba

ANIMEU-VOS, QUE LA TEMPORADA JA COMENÇA!!!

PROPÒSTES I SUGGERIMENTS
Si algú té alguna proposta per a la nova revista del 2012, o em vol fer una pregunta o
em vol donar la seva opinió. Ho agrairia
molt!!!
Si em voleu fer arrivar la vostra proposta
envieu-me un e.mail al nou correu de la revista del club montsnat que sempre estará
esperant que envieu “mails”!!!!
CORREU DE LA REVISTA:
revistamontsant@hotmail.com
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