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CEO 2011 + FANG 2011 

A GUADALAJARA  

 COPA CAT. BTT-O MANLLEU  
Els dies 30 d’Abril i 1 de 

Maig es va disputar el 

premi dema bikes de btt 

orientació a Manlleu. Es 

va donar a terme per el 

club pedal-o. 

Del club Montsant hi 

varen asistir 5 socis, 

l’Alfred, l’Alfredo, la 

Gemma, el Gerard i el 

Sebastián. Alguns d’ells 

van fer les dos curses i 

d’altres només la del 

diumenge per diversos 

motius.  

El dissabte es va dispu-

tar la cursa mitja, en un 

mapa amb molts camins 

i també molts camps de 

sembrat. Els resultats del 

dissabte van ser els se-

güents: Gemma Solé 1a 

en D-Veteranes i Gerard 

Pérez 3r en H-Junior.  

El diumenge es va dispu-

tar una cursa llarga i bas-

tant més dura que la del 

dia abans. Feia una mica 

de fred i estava núvol, tot 

i que al final es va arre-

glar el temps. 

Els resultats del diumen-

ge van ser: Alfred Figue-

ras Anton 1r en I-Curt, 

Alfredo Figueras Salvat 

2n en I-Curt, Sebas 9è 

en H-SeniorB, Gemma 

Solé 3a en D-Veteranes i 

Gerard Pérez 2n en H-

Junior.  

En la calssificació gene-

ral van entrar només els 

dos que van córrer els 

dos dies: Gemma va que-

dar campiona en D-

Veteranes i Gerard en 2a 

posició de H-Junior. 

Cal felicitar sobretot a la 

Gemma, també ho va fer 

molt bé en Gerard Pérez. 

Finalment també dir que 

l’Alfred i l’Alfredo es van 

estrenar en btt-o i ho van 

fer de primera!!! 

Els montsants varem 

assistir al Campionat 

d’Espanya d’Orientació 

2011 a Guadalajara, 

Sierra de Horche. 

Alguns ja portaven uns 

quants dies entrenant 

per terres castellanes, 

d’altres varen posar 

rumb el dijous. 

Dijous per la tarda va 

haver la possibilitat de 

fer el mapa model, que 

ens va servir de molt. 

Vam veure com dibuixa-

va el cartògraf els verds 

de la vegetació, com era 

aquell terreny... 

Durant els dies d’estada 

no ens va acompanyar 

gens el temps. Va plou-

res cada nit i tarda, lla-

vors la zona de competi-

ció es va convertir en un 

autèntic toll de fang i 

més fang on varen dir 

que no es podria apar-

car els dies de cursa: 

ens va xafar els plans!!! 

El divendres es va dispu-

tar la cursa llarga, on tots 

ens vam trobar amb la 

sorpresa que haviem de 

caminar, saltar valles, 

travesar el fang per po-

der arribar a la cursa. Va 

haver-hi un molt mala 

organització. La cursa 

especialment llargueta, 

va anar bé a la majoria 

dels montsants, sobretot 

a Sebastián Ordoñez que 

va quedar campió 

d’Espanya en H-21A. 

Divendres per la tarda 

descans o estudi. 

Dissabte es va aixeacr 

nuvol, tota la nit havia 

estat plovent, o més 

aviat diluviant. Era el dia 

dels relleus, el més emo-

cionant per a tots i sens 

deubte el més fangós 

també. Tret d’algun im-

previst d’última hora, 

tohom va sortir satisfet 

dels seus relleus i ens ho 

vam passar molt bé! 

Per la trada ens tocava 

l’sprint, ràpid, curt però 

un pèl tècnic en el que 

s’havien de prendre deci-

sion de ruta molt rapida-

ment. Satisfactori per a 

tots. Per la nit tocava 

sopar de club, com la 

d’avans. El dia abans 

tapes i el dissabte pizze-

ria endimoniada! 

El diumenge, últim dia es 

va donar la cursa mitja. 

En resum, un cursa lenta 

i molt tècnica. 

Van ser uns dies fantas-

tics per a tothom, ens ho 

vam passar super bé i 

també ens varem cansar 

de debò. Diumenge la 

tarda operació tornada 

amb el gps... 

Montsants després de l’sprint. 
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II COPA CATALANA 

El diumenge 17 de 

març 16 corredors del 

Club Montsant ens 

vam animar a anar a 

correr a la 2ª cursa de 

copa catalana a la Po-

bla de Lillet organitza-

da pel club COC. 

Després d'una matina-

da important vam arri-

bar justets a la sortida 

del 1r corredor que va 

ser l'Enric. Aquesta 

cursa, per a molts, va 

suposar una prepara-

ció per als Campionats 

d'Espanya. 

Els millors resultats 

se'ls van emportar l'En-

ric Bertran que va que-

dar 3r en H-16 i la 

Gemma Solé que va 

quedar 3ª en D-35. La 

resta de competidors 

del també es mereixen 

el seu reconeixement 

en una cursa força 

tècnica i en format de 

llarga distància. Els 

resultats van ser: 

D14: Aida Roca 5ª i 

Xenia Sumoy 8ª 

D21A: 5ª posició per la 

Teresa Bolaño i amb 

error de targeta de la 

Loli Delgado. 

D21B: una molt meritò-

ria 10ª posició per la 

Judit Mata 

H-14: els 2 represen-

tats en Magí i l'Adrià es 

van posar d'acord en 

fer error de targeta els 

dos. 

H-21A: Un bon resultat 

pel Sebas que va que-

dar en 5ª posició.  
H21B: El Cèsar Roca i 

el Sergi Aldave van 

patir de valent per a 

poder acabar una cur-

sa força complicada i 

ho van aconseguir; 

acabar-la! 

EL RACÓ DEL  
JUNIOR TEAM 

A LA POBLA DE LILLET. 

H35: un 8è lloc pel Joan 

Borras i un 14è lloc per 

l'Eloi Rios. Posicions 

molt bones per a ells 

Ini-Adults: L'Anna es va 

estrenar en solitari i la 

va acabar: FELICITATS i 

la Charo que ho van fer 

molt bé. 

 

Ja sabeu, un cursa da-

rrere una altra, així que 

suposo que ja us esta-

reu preparant per la de 

Sant Jaume de Fronta-

nyà, 2 dies dels piri-

neus! Serà dissabte i 

diumenge 14 i 15 de 

Maig. A SEGUIR FENT 

CURSES D’ORIENTACIÓ! 

Bosc blanc de la Pobla de Lillet 

PASSATEMPS 

Busqueu les diferències entre els dos di-

buixos. Avera si les trobeu totes? 

CLASSIFICACIONS TOTALS COPA CATALANA DE MO-

MENT PER L’EQUIP JUNIOR!!! 

 

Enric Bertran: 4t 

Gerard Pérez: 7è 

Alfred Figueras: 5è 

Adrià Pinyol: 5è 

Magí Castro: 8è 

Núria Pérez: 9a 

Aida Roca: 7a 

Xènia Sumoy: 10a 
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NECESSITEM UNA MASCOTA MONTSANT 
BASES DEL CONCURS: 

En el concurs de dibuix hi 

pot participar qualsevol 

soci o simpatitzant, de 

l’edat que sigui. La finali-

tat del concurs és trobar 

una mascota per al Club 

Montsant Orientació. 

El concurs finalitzarà el 

dia 15 de Juliol, fins 

aquesta data es podrà 

presentar la mascota. A 

partir d’aquest data s’est-

ablirà la quinzena d’ele-

cció del guanyador feta 

pels jurats. 

El dibuix del guanyador es 

publicarà en la revista 

mensual de l’Agost. El 

guanyador, a part rebrà un 

obsequi. 

COM PARTICIPAR-HI?    

Només cal que deixis anar 

la teva imaginació i enviar 

el dibuix escanejat de la 

mascota al correu de   

afaguai@hotmail.com. Si 

no podeu escanejar-lo 

s’entregarà personalment 

en paper a l’Alfred Figue-

ras Anton quan el vegeu. 

PRÒXIMES CURSES 

Hola a tots els montants, 

aquí teniu la gran sorpre-

sa que us vaig anunciar a 

la revista passada. Es el 

gran concurs de dibix de 

mascotes per al nostre 

club Montsant.  

Aquells que tingueu 

aquell toc artístic dins 

vostre, tan grans com 

petits; o aquells que us 

faci gràcia tot i que no se 

us doni del tot bé dibuixar  

comenceu a dissenyar la 

vostra mascota. 

Es molt facil participar, a 

la dreta hi teniu totes les 

indicacions i a més a més 

us ho passareu molt bé 

dibuixant. 

La mascota del club 

montsant ha de ser ben 

original, sortint de la vos-

tra imaginació. 

Així que ja ho sabeu, te-

niu temps fins el Juliol 

com ja explica aquí a la 

dreta. Teniu molt de 

temps per preparar el 

dibuix així que trevallue-

los bé perquè podeu ser 

els creadors de la nova 

mascota del Club Mont-

sant!  A PARTICIPAR-HI! 

14 i 15 de Maig: Dos dies dels pirineus a Sant Jaume 

de Frontanyà 

 

28 de Maig: Rogaining d’Osona, Folgueroles 

mailto:afaguai@hotmail.com

