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C OMENCEN LES ACTIVITATS .

Cursa d’orientació en ple hivern però ja amb ànims aquest 2011.
Encara ens trobem a
principis d’aquest any
2011, però les activitats
d’orientació ja han començat. Encara ens trobem com si diguéssim a
pretemporada
d’orientació a causa de
l’hivern i també la copa
catalana de curses encara no ha començat; però

tot i això s’han començat
a deixar-se veure les primeres proves on ja
s’oloren les ganes de tornar a fer orientació
aquest 2011. Algunes
curses com per exemple
el campionat de Catalunya de Rogaine a l’Espluga
Calba amb el Wild Boar
Rogaining. També altres

proves populars dins de
cada club, com per exemple la nostra cursa dels
Reis al Vendrell, i també
els entrenaments oficials
de la federació a França
on alguns socis havien
d’anar-hi però va ser imposible a causa de les
condicions meteorològiques adverses i fredes.

S URT EN

Aquest mes de Febrer ens
esperen moltes més activitats referents a
l’orientació. Com per
exemple, hi ha un entrenament per a la selección
de la federació a Guadalajara; on es disputarà
aquest any el Campionat
d’Espanya d’Orientació.
On molts dels nostres
socis tenen intenció
d’anar-hi ja que és un
experiencia enriquidora a
l’abast d’aquestes grans
competicions sense haver
de sortir del país. El que
més impacient es fa, és la
primera cursa de copa
catalana, que per aquesta
ens haurem d’esperar
encara una mica fins el
diumenge 27 de Març.
Abans també hi ha activitats a Utiel, a la Communitat Valenciana on socis
del club també volen asistir-hi. És a dir, l’orientació
ja està aquí aquest 2011.

O FI CI AL M EN T L ES P RIM E RES
L LIS TE S D E F ED E R AT S 2011.
Ja tenim les primeres
llicències federatives tramitades per aquest 2011.
Aquestes es van penjar el
31 de gener del 2011 a la
web de la federació de
curses d’orientació de
Catalunya. Buscant, buscant ja he trobat els primers federats del nostre
club montsant en aquestes llistes interminables.
Aquests són per exemple

l’Enric Bertran que ja hi
surt, com també l’Alfred
Figueras i l’Alfredo Figueras. La Teresa Bolaño, la
Gemma Solé i molts altres
socis del club que podeu
mirar-ho a través dels
llistats penjats a la web.
Així doncs un pas mes en
aquest any 2011, sembla
que ja està tot preparat,
ara només cal donar sortida a la nova temporada

i començar a córrer a les
curses del 2011. Si algún
soci veu que els seus
noms no están ben escrits pot modificar-ho desde la web i així deixant
arreglat aquest tema tant
important.
En resum, els preparatius
ja s’acaben, ara només
falten posar-se en marxa,
calentar motors i començar a córrer aquest 2011.
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E STRENEM EL NOU LOCAL
ES DONA LLOC LA PRIMERA ASSAMBLEA DE
L ’ A N Y I E L S S O C I S VA R E N C O N È I X E R E L L O C A L .
Exactament el día 12
de gener de 2011 es
va fer l’assamblea extraordinaria del 2011
on es va llegir l’acta i
es van repartir els premis de la passada copa Tarragona. Finalemnt es va poder gaudir d’un “pica-pica” tot
mirant un video sobre
la cursa dels segalassos que ens va preparar el César Roca i que
li agraïm de debò ja
que està molt ben fet i
perquè ens va agradar
moltíssim a tots, o almenys a mi. Molts socis que no havien estat
al nou local el van poder veure i així va ser
quan varem estrenar el
nou local. Però cal saber que darrere del
nou local hi ha hagut
un munt d’hores de
neteja, ordenació, viatges, transport de material,treball, muntatge…
És a dir un gran treball.

El nou local es troba
situat al barri de Sant
Pere i Sant Pau.
Gràcies a aquest podem disposar d’un magatzem per a material
d’orientació, i també
podem disposar d’una
sala on fer reunions i
assemblees.
També caldria insistir
en que ha estat una
molt bona idea, aquest
local per al club, ja que
ens dóna la oportunitat
de tenir una seu per al
Club Montsant Orientació Tarragona, cosa
que abans no havia
seu del club, era a casa de la “Presi”…
Per acabar, dir que el
dia de l’assamblea es
va presentar la revista
que esteu llegint ara,
escrita per mi, l’Alfred
Figueras Anton i es va
donar a conèixer la
idea de penjar-la cada
mes a la web, cosa que
ara ja hi està.

PA S S AT E M P S
SUDOKU!

Socis del club assistents a l’assamblea al nou local.

EL RACÓ DEL
JUNIOR TEAM
En aquest racó del Junior
Team explicarem la experiencia que varem passar
al Vendrell,a la cursa dels
reis; on el Junior Team es
va ajuntar un altre cop.
Ens varem retrobar tots,
alguns ja ens haviem vist,
però d’altres ens vam
retrobar aquesll dia. En
aquella cursa tan peculiar

varem estrenar la nova
categora, la categoría
Junior on tot el Junior Team ens hi varem apuntar i
la veritat va ser bastant
satisfactori ja que ara no
competim contra persones tant grans com a
l’Hopen. En primera posició va quedar l’Alfred, en
segona en Gerard i en
tercera la Núria.

Pódium de la categoría Junior al Vendrell
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GARCÍA DE OLALLA.
-Hola, Enric! Quan fa que
fas orientació?
Doncs aquest el tercer
any.
-Perquè t’agrada l’orientació?
Per varies raons. Primer
de tot, és un esport que
no només et valora l’aspecte físic. M’agrada perquè cada cursa es diferent de l’altre, es com una
excursió, unes minivacances, perquè anem
molt a dormir. Esta molt
bé perquè anem per la
muntanya, ja que per aquí
baix, es tot pla... I sobretot, per la bona gent amb
qui participo i vaig a les
curses ;)
-Com vas conèixer el club
Montsant?
Per les curses d’orientació escolar. A més, la
Gemma i mon pare ja
eren coneguts.

Un dia se’m va ocórrer
preguntar pel club i mira,
ara la mar de bé!
-Perquè orientació i no un
altre esport?
Doncs perquè és únic.
Tothom fa o futbol, basquet, tennis... M’agrada
veure la cara de la gent
quan els dic que faig orientació. Toma ya! Perquè
em sento únic i perquè
m’agrada. I a qui no li
sembli be, que s’aguanti!!
-Correràs aquest 2011?
Home! Ja que m’he federat i els reis mags m’han
portat unes polaines, caldrà aprofitar-les no?
- Tens pensat continuar
practicant l’orientació
quan siguis més gran?
Per mi vale! El club Junior
actual podríem passar a
ser el club Iaio. Anda que
no ens ho passaríem be...

P R ÒXI M ES CUR S ES. . .
-16/2: Primer entrenament del grup d’entrenament a la Torre
de’n Dolça a Vila-Seca. Aquest grup és una altra de les idees
innovadores d’aquest any al club; es basa en que a partir
d’aquest dimecres, cada semana aquest dia es farà un entrenament. Així que ja sabeu, els que pogueu els dimecres per la tarda teniu entreno, així que apunteu-vos ja!
Crec que és una gran idea!!!!

-26-27/2: Stage d’entrenaments pre CEO a Guadalajara

-Com et consideres com
orientador?
a) Físic molt ràpid però
menys tècnic.
b) Més lent però més tècnic.
Dic la resposta b), però
depèn del dia. Hi ha curses en que et ve de gust
anar més poc a poc, hi ha
d’altres que l’únic que
vols es guanyar a aquell
que ja tens al punt de
mira...
-Competiràs al “O’festival
ERDF Grand Revard Savoie” a França aquest estiu?
Sí!
-Alguna suggerència per
l’orientació d’aquest nou
any?
Tot esta prou bé, però
quan hi hagin uns quants
dinerets, podríem fer una
sudadera del club per al
fred...
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