Manifest de Vallfogona

Com sabeu aquest inici de temporada es va produir una puja sobtada
dels preus de les curses, que va passar en gairebé menys de dos
anys de 6 a 10€ de preu màxim establert per la federació. En la
realitat això s’ha traduït en l’establiment del preu de
10€ per
qualsevol cursa oficial d’aquesta temporada. Tan des d’ALIGOTS com
des del FARRA-O varem estar totalment en contra d’aquesta mesura i
així ens ho han reforçat els nostres socis en tot moment; tant famílies
per les que representa una gran despesa, com malalts de curses que
s'hi deixen la pela, o gent poc habitual a qui sobta el clatellot
econòmic.
Compartim la voluntat de fer créixer la federació i els seus serveis,
però no pensem que això hagi de revertir directament en el preu que
paguen els participants. Entenem que aquest es un aspecte que no
ha quedat del tot resolt.
Veient els preus que es paguen en altres comunitats o en les
competicions FEDO, així com en moltes competicions internacionals
d’orientació; creiem que els preus a Catalunya estant inflats.
Entendríem que s’utilitzés el preu màxim de 10€ en curses que per
dificultat, necessitat d’inversió o per obsequis especials impliquessin
una despesa important als clubs, però no com fins ara que es cobren
10 € pel mateix que fa menys de dos anys es cobraven 6.
A Vallfogona (21-09-2008) i a Vilassar de Dalt (12-10-2008)
la cursa valdrà 8€, volem doncs que pels participants sigui el més
assequible possible, i assegurem que per altra part la rebaixa dels 2€
no suposarà cap tipus de retallada en la qualitat de les curses (que
ens estem esforçant perquè sigui molt alta), ni un daltabaix econòmic
pel clubs.
Uns convidem a que vingueu a comprovar-ho i que us costi menys!
Amb aquestes línies simplement volem exposar el perquè del canvi de
tendència de les tarifes de les nostres curses, que en definitiva obeeix
a la voluntat de mantenir la coherència amb els nostres
posicionaments com a club. Voldríem alhora que aquesta voluntat fos
compartida per altres clubs i que això encetés un debat per tal de
trobar mecanismes de descomptes i preus que no penalitzin a la gran
massa social dels orientadors i orientadores que correm a Catalunya.
Les juntes d’ALIGOTS i del FARRA-O

