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RELLEUS I COPA CATALANA 

BTT-O A VIC. 

Els  passats 1 i 2 d’Octubres 

es van donar a terme el 

campionat de Catalunya 

d’Orientació i la Copa catala-

na de la fira del llibre. 

El dia 1, tocava competir als 

relleus de Sant Martí Ses-

corts. Els socis del club 

Montsant van posar-se 

d’acord per formar els 

equips.  

Va ser un dia que es va lle-

var amb molta boira i amb 

un ambient més aviat de 

fred per començar la sortida 

del primer relleu. 

Tothom es va preparar per la 

gran sortida en massa i per 

al tret de sortida. Els mont-

sants amb molts nervis van 

fer una sortida en massa i 

van anar donant els relleus 

als altres rellevistes. 

El campionat va estar prota-

gonitzat per l’equip junior 

del club Montsant., que va 

aconseguir pódium sencer 

del Montsant en la categoria 

de cadets. 

En primer lloc i guanyant el 

campionat, Gerard Pérez i 

Enric Bertran; en segon lloc 

i amb les dificultats de recu-

peració d’una fractura al dit 

del peu d’Alfred Figueras 

amb Adrià Pinyol. I en terce-

ra posición, les rellevistes 

femenines, Aida Roca i 

Núria Pérez. Van ser tots 

ells qui van representar el 

nostre club en un dia tan 

emoconant. 

El dia següent cursa a 

l’Esquirol, organitzada per 

UEVIC, que es va dur a ter-

me juntament amb la fira 

del llibre de la muntanya de 

Collsacabra. 

Va ser una cursa en la qual 

el montsant no va donar tot 

el protagonisme que havia 

donat el dia passat. Tot i 

això cal donar importància a 

la 3a posició de Benet Pin-

yol a H50. També la 5a po-

sició de Sebastián Ordoñez 

a H21A, la 5a posició de 

Nuria Pérez a D14 i la 5a 

posició de Alfred F. a H16. 

Els resultats només van 

donar un pódium per al 

montsant però cal felicitar 

a tots els participants en 

la copa catalana. La presi-

denta del club montsant 

va fer un plantejament per 

al campionat de Catalunya 

de Relleus del any vinent. 

Aquests campionats son 

famosos per al toc 

d’humor i entrega en la  

competició de relleus. Els 

clubs s’organitzen en car-

pes i animen als seus co-

rredors amb banderes i 

crits d’ànim. El que la presi 

va plantejar, va ser que el 

montsant podria muntar 

una disfressa o alguna co-

sa per a donar el nostre toc 

d’humor en aquests cam-

pionats tan divertits. Tot-

hom a pensar!!! 

Teresa , presidenta del club, a la sortida dels relleus. 

El passat 9 d’Octubre es va 

disputar una copa Catala-

na de BTT-O pels voltants 

de la ciutat de Vic.  

Només dos montsants van 

animar-se i van anar a fer-

la. Era una cursa que en-

trava dins el trofeo DarBi-

kes orientació, però només 

la del 9 d’Octubre puntua-

va per Copa Catalana. 

El dia es va aixecar molt 

fred a la capital de la co-

marca d’Osona, Vic. Però 

aviat sortí el sol i els parti-

cipants de la prova van 

anar entrant en calor . La 

cursa era de modalitat llar-

ga i exceptuant la cursa 

d’Iniciació la resta de cate- 

gories tenien un desnivell 

bastant fort. És a dir que 

constituïa una cursa bas-

tant dura fisicament. 

Una vegada acabada la 

cursa esperavem una en-

trega de premis, però ens 

vam trovar que era la suma 

de varis dies enrere en els 

quals no vam participar-hi. 

Tot i així cal destacar els 

bons reultats dels mont-

sants. Alfred Figueras An-

ton, que era la segona cur-

sa que corria en BTT-O va 

aconseguir la 1a posició en 

Iniciació Curt, i Gerard 

Pérez Griso va fer 8è en la 

seva categoria de Júnior. 

Fins la propera ciclistes! Un dels llocs on transcorria la competició de BTT-O 
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En la copa catalana, a part de la classificació indivi-

dual, també hi ha una classificació per clubs. Feta 

per una base de punts que cada club guanya amb 

els resultats dels seus corredors. Així tenim al club 

Montsant : 

 

-És 10è en la classificació general o-peu. 

-És 6è en la classificació general de btt-o 

 

L’any passat, el 2010, el club va quedar en la posi-

ción 9a. És cosa nostra si volem que el club vagi 

pujant mica en mica en el rànking. Així que a donar-

ho tot a les curses per al club!!!  

Els passats 15 i 16 d’Octubre 

es va disputar el trofeo mun-

tanyes de Prades, organitzat 

per el club Montsant i el club 

Oros. 

El nostre club es va encarre-

gar d’organitzar la cursa de 

mitja distancia, a la Mussara. 

Amb el mapa que l’Edu Vizca-

ya va actaulitzar. La majoria 

ens varem quedar a dormir al 

refugi de la Mussara per pre-

parar-ho tot pel gran dia, el 

dia de la cursa a la Mussara. 

Ja de bon matí tots els inte-

grants organitzadors del 

club ens vam posar mans a 

la obra. Vam muntar les 

carpes d’arribada, de sorti-

da, l’avituallament i també 

l’arc inflable de la federa-

ció. Quan tot va estar pre-

parat els competidors van 

anar arribant i tot es va 

anar posant en marxa. Men-

trestant el micro-sprint 

també es va posar en 

marxa, que per cert, va tenir 

molt d’èxit.  

Enhorabona als inte-

grants del junior team 

que varen participar als 

Campionats   de  Cata-

lunya de Relleus que es 

van disputar a Sant Martí 

Sescorts; que van obte-

ner boníssims resultats a 

pódium. 

Animem a que segueixin 

triunfant així de bé en les 

següents competicions i 

aplaudim tots el seu dur 

esforç en els relleus 

d’aquest any. 

 

SEGUIU AIXÍ!!!!! :) 

Cal destacar la 2a posició 

de Núria Pérez en D.14, la 

tercera posició de Yann-

Luca a H.14, la 3a posició 

d’Alfred Figueras a H.16 i la 

3a posició de Benet Pinyol 

a H.50. Enhorabona a tots 

els pódiums. 

Una vegada la cursa va aca-

bar, tots vam arraplegar tot 

el material i vam dinar una 

paella boníssima a la Muss-

ra preparada pels pares de 

Teresa Bolanyo. Els felici-

tem de debò! 

El dia següent tenia el torn 

el club Oros, que va organit-

zar la cursa de llarga distan-

cia a la Vila de Prades. Va 

ser una cursa força física 

amb un bosc molt brut i de 

difícil avanç. 

Cal destacar la 1a posció 

de Núria Pérez a D.14, la 

2a posció de Judit Mata a 

D.21B, la 2a posició de 

Magí Castro a H.14, la 3a 

d’Eloi Rios a H.35 i la 1a de 

Benet a H. Felicitats també 

als ganyadors del TROFEU! 
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PRÒXIMES CURSES 

 5 i 6 de Novembre: Campionats de Catalunya a 

organitzats pels Aligots a Campdevànol. Ani-

mem a tots a que participeu en aquestes cur-

ses tan importants. 

 13 de Novembre: Copa catalana de BTT-0 a 

Navàs 

 19 de Novembre: Campionat de Catalunta 

Sprint a Ciutadella Roses 

 20 de Novembre: Copa catalana, II Trofeu Fe-

rran Santoyo a Castell de Sant Ferran de Figue-

res 

 27 de Novembre: Rogaine el corrredor 

ENTREVISTEM A SERGI FEIJOO 
-Hola,Sergi! Quan fa que fas ori-

entació?  

Doncs vaig començar, si no re-

cordo malament, al 2002. Tot i 

que abans, ja feia curses de 

raids de muntanya, on saber-te 

orientar amb un mapa era del 

tot necessari. Suposo que és 

aquí on va començar a néixer 

l’afició. 

Encara recordo la primera cursa, 

anava super perdut, i no només 

durant la cursa. Tot em sonava a 

xino,...horaris de sortida, catego-

ries, simbologia inintel·ligible,... 

tot plegat, un gran galimaties! 

-Perquè t’agrada l’orientació? 

Sens dubte, pel fet de tenir ocu-

pat el cos i la ment alhora. Cór-

rer per la muntanya sempre m’h-

a agradat, i combinar-ho amb la 

lectura del mapa, ja és lo mà-

xim. 

-Com vas conèixer el club Mont-

sant? 

Al principi no tenia ni idea que 

existia, de fet, inicialment estava 

apuntat a un club d’orientació 

de Barcelona. 

Llavors, en una cursa em vaig 

assabentar que a Tarragona n’hi 

havia un. Quan van saber que 

no era del club, em van dir que, 

que feia en un club de pixa-

pins,...si, si, va ser la Gemma qui 

em va estirar de les orelles! 

 

-Com et consideres, com a 

corredor d’orientació a) Menys 

físic però més tècnic. 

b) Més físic però menys tècnic. 

Suposo que sóc més físic que 

tècnic. Hauria de fer més cur-

ses de les que faig per anar 

millorant la tècnica, ja que el 

físic, amb l’edat es va perdent. 

 

-Explica’ns una mica sobre el 

premi que vas rebre en la 

Gal·la de l’esport del Consell 

esportiu. 

Bé, això va ser una sorpresa, i 

majúscula! No m’ho esperava 

ni de bon tros. 

Va ser un proposta de candi-

datura que van fer alguns 

membres del club, sense que 

jo ho sabés. 

Tot i que el premi va recaure 

en una sola persona, jo sé que 

és fruit del treball de moltes 

altres, i evidentment, la gran 

majoria del club. 

Rebre’l em va fer molta il·lusió 

i els estic molt agraït. 

 Sergi Feijoo a la secció d’arribades d’una cursa 


