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 EL CLUB CREIX, 
L’ORIENTACIÓ TAMBÉ! 

Juny 2011  

 

CR Ò N IC A  3A  COPA  CATA LA NA  A  
SA NT  JAUM E  D E  FRO NTA N YÀ .  

CLUB MONTSANT 
D’ORIENTACIÓ        
TARRAGONA 

COMENÇA  
EL  CON-

CURS  DE  
DIBUIX ! ! !  

L’arr ibada de  la  Gemma al  sopar  sorpresa  pel  seu  comiat ! ! !  

FESTA SOCIAL I  COMIAT DE 
LA GEMMA SOLE BORONAT. 
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MACRO FIESTA SOCIAL 
GEMMA  SOLÉ  DEIXA  EL  CÀRREC  DE  PRESI  

 COMENÇA  EL CONCURS  DE DIBUIX  
Atenció a tothom, el con-

curs de dibuix  per a 

trobar la mascota de 

Club Montsant. No us 

entretingueu, perquè el 

15 de Juliol s’acabarà el 

plaç d’entrega.  

És important que reviseu 

el que a l’altra revista 

posava sobre les bases 

del concurs. Si teniu 

algun problema o alguna 

pregunta sobre el con-

curs de dibuix només cal 

que envieu un correu a 

afaguai@hotmail.com  i 

us resoldré el vostres 

dubte. 

Heu d’animar-vos a ex-

pressar la vostra creativi-

tat i no fer el mandrós 

aquest començament 

d’estiu. 

Sortireu benficiats si 

m’envieu els vostres di-

buixos de la mascota al 

correu especificat abans, 

o mel’s entregeu a mi 

abans de que es publiqui 

la revista del mes que vé, 

perquè així podreu rebre 

més vots. La següent 

revista la publicaré més 

tard del normal, el 15  

Juliol data màxima per 

entregar el dibuix. SORT! 

El divendres 21 de Maig 

va ser un dia molt impo-

rant per el club Mons-

tant. Tothom ho portava 

molt calladet perquè la 

Gemma no s’enterés de 

res.  

Va ser per la tarda, quan 

tota la moguda va co-

mençar esperàvem a la 

presi imapcients per 

poder començar el pri-

mer entrenament. 

Aquest entrenament va 

consistir en un micro 

esprint pels voltatnts de 

la plaça del rei, anome-

nat carzy-o. 

Una vegada vam anar 

acabant l’entrenament 

vam prepara el següent 

entrenament, en el qual 

varem fer-li l’engany a la 

Gemma. Vam explicar 

que era una cursa a la 

caça, però en veritat no 

ho era perquè només 

correria ella sola, la res-

ta de la gent es va am-

gar en cada control en 

que Gemma havia de 

passar. Quan Gemma 

arribés a cada control les 

persones que es trobés li 

donarien unes coses 

perquè se les poses a 

damunt i passés bastan-

ta vergonya. 

Al final, tot aquest xou 

acabava al local del ma-

rit de la Gemma, on 

havia la gran sorpresa, el 

sopar social per la seva 

despedida de presidenta. 

Primer de tot varem so-

par un gran pica-pica 

molt bó que felicito a les 

seves preparadores. 

Després va venir la festa 

de veritat. Va començar 

per una cançó del Junior 

Team i un seguit de pro-

ves que va tenir que su-

perar per obtenir el regal. 

Va tenir que relacionar 

culs i cares i resoldre un 

examen de OCAD amb 

xupito incluit! Va ser una 

gran tarda per tots!!!!! :)   A la Gemma no li agraden les curses de A LA CAÇA (Engany!!!) 
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III COPA CATALANA 

El cap de setmana del 

14 i 15 de Maig es va 

celebrar la prova dels 

“2 dies dels Pirineus”, 

puntuable per la Copa 

Catalana. La cursa va 

ser a St. Jaume de 

Frontanyà, un poblet 

minúscul entre Berga i 

Ripoll. Alguns socis del 

club s’hi van quedar 

els dos dies, i d’altres 

només van fer la cursa 

del diumenge. El temps 

va respectar la cursa, 

però just acabar-la va 

començar a ploure de 

forma molt intensa 

(amb pedregada inclo-

sa) fins gairebé el dia 

següent. Per sort el dia 

va sortir assolellat i 

varem poder gaudir 

d’un altre bon dia de 

cursa. 

El dissabte ens varem 

trobar un mapa amb 

no més de dos camins 

principals i alguns cor-

riols entre tallats in-

franquejables. El diu-

menge, hi predomina-

va un bosc net o de 

cursa fàcil, a més d’a-

lgun conreu.  

D’entre els socis que 

van córrer les dos cur-

ses cal destacar els 

següents resultats: la 

segona posició de 

Gemma Solé a D35 i la 

tercera posició de Be-

net Pinyol a H50. En 

D14, la segona posició 

va ser per a l’Aida Roca 

i la tercera per Núria 

Pérez.  

A iniciació adults, la 

segona posició per 

Joan Antoni Pérez, la 

tercera per Rosa Griso, 

la sisena per Charo 

Barrios i la setena per 

Anna Redondo. En 

H16, Gerard Pérez va 
aconseguir la segona 

EL RACÓ DEL  
JUNIOR TEAM 

A SANT JAUME DE FRONTANYÀ  

posició. També hem de 

felicitar els socis que 

van fer la cursa del diu-

menge, que de segur 

van fer un bon paper. 

Ara toca descansar fins 

gairebé el juliol, que hi 

ha la cursa de Saldes i 

Vallcebre. 

És important dir que han  

hagut alguns canvis en el 

calendari de curses del 2011, 

qui no ho sàpiga, han canviat 

la cursa de campionat de ca-

talunya d’ultrallarga, no serà 

fins al Septembre, ja que 

abans al calendari posava 

que seria aquest Juny.  Així 

que descarregue-vos el nou 

calendari a la web de FCOC. 

PASSATEMPS 

MÉS CLASSIFICACIONS PER AL JUNIOR 

TEAM, ALERTA A QUI PUJA I BAIXA!!! 
 

Enric Bertran: 4t  es mante igual 

Gerard Pérez: 5è  puja dues posocions! 

Alfred Figueras: 6è baixa 1 posició... 

Adrià Pinyol: 6è  baixa també 1 posició... 

Magí Castro: 11è baixa tres poscions! 

Núria Pérez: 4a puja cinc posicions!!!!!! 

Aida Roca: 3a  puja quatre posicions i esta a pòdium! 

Xènia Sumoy: 9a puja una posició -Aconsegueix arribar pel camí correcte desde la 

lletra E fins la lletra S! Entretingue-vos! 
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REVISTA DEL CLUB, 
DADES: 

Creador: Alfred Figueras Anton 

Fonts:-Club montsant. 

           -Federació catalana 

d’orientació . 

-Socis: Gerard Pérez Griso (crònica 

dels 2 dies pirineus.)  

Copyright: Maig 2011 

Idea original: Alfred Figueras Anton 

PRÒXIMES CURSES 

19 de Juny: 4a copa Tarragona i 3a i final escolar al 

Catllar. 

25 de Juny: Rogaine Yudigar. 

 

*Pels volts de Sant Joan (23, 24 ,25 o 26) encara 

esta per determinar, es farà el II Stage del Junior Te-

am d’entrebaments. Proximament us informarem dels 

dies exactes... 

VOTACIONS  PER AL CONCURS  DE 
DIBUIX ! ! !  

Com que en aquest mes, només hem rebut una foto encara 

no es pot votar, ja que només es podria votar a una. 

El plaç per presentar els dibuixos de la mascota del club 

s’acaba el 15 de Juliol i podrem votar fins el 30 de Juliol. El 

que passa és que com abans feu el dibuix més temps de 

vots tindreu, i consqüentment més vots (punts). 

No us entretingeu i comenceu a dibuixar. Em podeu enviar 

els dibuixos, com posa a les bases del concurs de la revista 

passada, enviant-m’el escannejat a afaguai@hotmail.com  o 

entregant-m’ho personalment a mi, Alfred Figueras Anton; 

en algun entrenament o cursa. 

En la següent revista podreu votar!!!!!!!!!!!!!! 

4COPA TGN I ESCOLAR AL CATLLAR 

1 

El proper Diumenge 19 

de Juny a El Catllar, coin-

cidint amb la darrera 

cursa de la Lliga Escolar 

del Tarragonés, organit-

zem la 4a cursa de l'any 

aquest cop amb nivell 

tècnic i físic més propis 

d'una Copa Catalana. 

Mapa fet al Març de 

2010 fet servir en dife-

rents zones, ocasions i 

escales. Aquesta ocasió, 

per primer cop, a escala 

1:10000. Mapa sencer al 

descobert!  

Al finalitzar la competició: 

entrega de premis de les 

categories escolars.  

No us perdeu aquesta 

tant esperada cursa i 

apunteu-vos a la web del 

club, els escolars ja us 

apuntaran desde el vos-

tre centre o institut. Fins 

Llavors! 


