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Miquel Orobitg
Miquel Orobitg és suís, fill de catalans, i combina la seva feina d'administratiu amb la seva passió, el tir amb
carrabina d'aire. Ja ha participat en diverses competicions i és campió de l'Estat Espanyol en dues modalitats
SÒNIAGENOHER
H Llagostera.— Quan va
començar a practicar el tir
amb carrabina d'aire i què
el va empènyer a fer-ho?
—«Vaig començar quan
encara vivia a Suïssa, l'any
1982, perquè passava molt
temps a casa sense fer res.
Amb els meus pares vam
començar a buscar què podia fer i vam trobar aquest
esport, el tir amb carrabina
d'aire, que el puc practicar
assegut sense cap problema.
Em va començar a agradar
i m'hi he quedat».
—El tir amb carrabina és
un esport poc conegut. Ens
en pot explicar les bases?
—«En un campionat hem
de fer seixanta tirs en un
límit de temps, o bé una
hora i quart o bé una hora
i tres quarts. En aquest esport hi ha tres modalitats:
dret, de genolls i estirat. Nosaltres, com que tirem en
cadira de rodes, en la modalitat de tir dret no podem
recolzar cap colze; en la modalitat de tir de genolls en
podem recolzar un i en la
modalitat de tir estirat els
podem recolzar tots dos.
També hi ha la 3x40, que
és una suma de totes tres
modalitats a quaranta tirs».
—Quines condicions es
necessiten per poder practicar-lo?
—«En primer lloc cal tenir permís d'armes. D'aptituds físiques no se'n necessiten. Més que força de
braços, és important el cap.
Es necessita molta concentració, autocontrol i, sobretot, temps per entrenar».
—Per quina raó creu que
és un esport poc conegut?
—«Aquí es practica més
el tir amb pistola. Potser no
està massa estès perquè és
un esport car. T'has de comprar les bales, les dianes,
la jaqueta, la carrabina... jo
fins ara m'hi he gastat unes
quatre-centes mil pessetes».
—En quins campionats ha
participat fins ara i en quin
lloc ha quedat?
—«He participat dues vegades en el Campionat d'Espanya, el 1993 i el 1994, i
una vegada al Campionat

Miquel Orobitg és suís, però és fill de catalans. Foto: NÚRIA SANTIAGO.

«Vull arribar als Jocs d'Atlanta»
-Nom: Miquel Orobitg.
-Lloc i data de naixement: A Mànnedorf
(Suïssa), el 21 de gener de 1967.
-Estat civil: Solter.
-Professió: Auxiliar administratiu.
-Aficions: «El tir amb carrabina d'aire».
-Problema social que el preocupa més:
«Em preocupa molt l'atur».
del Govern Basc, a Vitòria,
el 1993. En el primer campionat de l'Estat Espanyol,
en la modalitat de tir dret,

—Un llibre: «Llegeixo bàsicament diaris,
més que lUbres».
—Una pel·lícula: «La lista de Schindler, de
Steven Spielberg».
—^Un disc: «M'agrada la música pop en
general».
—Màxima aspiració: «Arribar als Jocs Paralímpics d'Atlanta, el 1996».

vaig quedar tercer; en el segon campionat vaig quedar
primer en tir dret i en 3x40,
i segon en la modalitat de

tir estirat. I en el campionat
basc vaig quedar tercer en
tir dret. M'hagués agradat
participar en els Jocs Pa-

ralímpics de Barcelona'92,
però no vaig poder fer-ho
perquè jo vaig venir de Suïssa el 1991 i no vaig tenir
temps d'arreglar els papers
de la carrabina —la vaig haver de deixar mig any a la
Jonquera—, buscar un club
i federar-me».
—Quantes hores dedica
als entrenaments?
—«Normalment entreno
entre tres i quatre dies a
la setmana, unes dues hores
cada dia. El problema és que
haig d'anar a Platja d'Aro,
perquè és el lloc que tinc
més a prop. Entreno al Palau d'Esports i Congressos,
en una sala d'uns deu metres
que hi ha a sota».
—Forma part d'algun
equip o federació?
—«Sí, sóc soci del Club
de Tir de Platja d'Aro i estic
federat al Mifas (Minusvàlids Físics Associats), de Girona, que paga algunes despeses quan vaig als campionats de l'Estat Espanyol».
—Com creu que estan actualment les ajudes en l'esport per a minusvàlids?
—«Hi ha ajudes en esports més coneguts, com el
bàsquet o la natació. El tir
és un esport minoritari i el
practicat per minusvàlids encara ho és més. De tota manera, aquests esports haurien d'estar més reconeguts,
hi hauria d'haver més ajudes. És el que va passar amb
els Paralímpics a Barcelona.
Abans dels Jocs no se'n sentia a parlar, durant els Jocs
tot va anar molt bé i quan
es va acabar no es va sentir
res més, això està una mica
mal muntat. Els minusvàlids
hauríem d'estar més reconeguts, sigui en esports o
en altres coses».
—Quin és el seu projecte
més immediat?
—«De moment, anar entrenant, perquè ara, del 22
de juliol a l'I d'agost, vaig
als Campionats del Món, a
Àustria, amb l'equip estatal.
També tinc ganes d'anar als
Jocs Paralímpics d'Atlanta,
l'any 1996. Fa temps que
estic buscant un patrocinador, però de moment no
n'he trobat».

—Agustina Rexach i Olivar. Escriptora gironina. Avui fa 84
anys.
—Joan Riera i Tarrés. Regidor
de Governació, Hisenda i Patrimoni de l'Ajuntament
d'Aiguaviva. Avui fa 44 anys.

•Àries. 21 març-20 abril
—Hauries d'intentar estar més
amb la teva família, perquè
amb els horaris que fas quasi
no els veus i pot ser que
estiguin molestos.
•Taure. 21 abril-20 maig
—Mira de sortir i deixar de
banda els negocis i la feina.
T'estàs excedint amb la teva
ambició i no per anar més
ràpid arribaràs més lluny.
•Bessons. 21 maig-21 juny
—La vida no és sempre de color
de rosa, encara que tu l'hi
vegis. A veure quan baixaràs
dels núvols i començaràs a
tocar de peus a terra.
•Cranc. 22 juny-22 juliol
—Sigues més condescendent
amb la gent que t'envolta,
perquè últimament no en
deixes passar ni una i acabaràs creant-te moltes enemistats.
•Lleó. 23 juIioI-22 agost
—^A veure quan et decideixes
a fer un viatge. No siguis
tan garrepa i permet-te algun
caprici de tant en tant, que
no fa mal a ningú.
•Verge. 23 agost-21 setembre
—Estàs a punt de perdre més
d'una persona estimada i només tu en tens la culpa. Si
vols solucionar-ho has de
deixar l'orgull de banda.
•Balança. 22 set.-22 octubre
—Continuar en aquesta mateixa línia saps que no et
servirà de res. Busca nous
horitzons i amplia les teves
idees.
•Escorpí. 23 oct.-21 novembre
—Les oportunitats que se't presentin les has d'aprofitar.
Ara és un bon moment per
aconseguir el que vols.
• Sagitari. 22 nov.-20 desembre
—^Et sents una mica buit/da,
Per què no fas una escapada
per arribar a la pau interioT
que necessites?
•Capricorn. 21 des.-19 gener
—^Ara que ja has aconseguit
tenir el que vols, no et sents
prou satisfet/a. Què et pensaves, que tenir-ho tot era
la felicitat?
•Aquari. 20 gener-18 febre;
—Hauries d'estar més pendent
de la teva parella i donar-li
alguna sorpresa inesperada.
Fes-li algtin regal.
•Peixos. 19 febrer-20 març
^Atura't d'una vegada. Aquest
afany per acaparar-ho tot només et produeix estrès i maldecaps; descansa.

Augmenta el nombre d'assistents a la
Mostra Gastronòmica Vall de Ribes
CARLES RULL de l'Ajuntament de Ribes
H Ribes de Freser.— El re- de Freser van qualificar la
cinte del pavelló de Ribes mostra «d'èxit», tant per
de Freser va tomar-se a om- l'acceptació que havia assoplir durant la segona edició lit com pel bon desenvolude la Mostra Gastronòmica pament de la vetllada, que
de la Vall de Ribes, que va acabar amb un ball.
va tenir lloc dissabte passat
Còctel i aperitiu
a dos quarts de 10 de la
A l'entrada del pavelló,
nit, al pavelló. L'organitzador, l'Ajímtament de la po- i com a aperitiu de l'àpat,
blació, havia augmentat el se servia un còctel de cava
nombre de places per als i es podia degustar també
assistents al sopar respecte un assortiment d'embotits.
a l'any passat, de manera Una de les persones que van
que hi van poder sopar un actuar com a barman va ser
total de 420 comensals —a el diputat a Madrid i també
diferència de les 300 per- regidor del consistori local
sones que van poder anar Saivador Carrera.
Mentrestaiit, a l'interior
a la primera edició—. Fonts

del recinte poliesportiu ja
s'hi havien instal·lat les parades dels tretze restaurants
i la pastisseria que participaven en la mostra. Els establiments participants van
ser: Hotel Prats, restaurant
Caçadors i pastisseria Santjaume (Ribes de Freser),
Anna i Can Tonico (Ventolà). Cabana de Can Salomó i El Lago (Campelles),
Can Casanova (Fornells de
Muntanya), Can Serra (Pardines), Can Sigala (Ribes
Altes), El Tiro (Nevà), La
Plaça (Queralbs), l'hotel
Vall de Núria i l'hotel Coma-restaurant Tòpic (Ordino), d'Andorra.
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El públic va poder tastar els.plats de tretze restaurants. Foto: EUDALD PICAS.

