
Hola a tutti!!! Quin cap de setmana més gran que hem passat!!! per resumir una 
mica com va anar la cosa, nomès dir que la sort no va estar de la nostra part. 
La cursa va començar molt bé, gràcies a la volta ràpida de l´Albert vam classificar 
5º de la general, aixó ens deixava molt davant a la sortida que era tipo Le Mans,  és 
a dir, pilots a un costat i motos a l´altre. La sortida em tocava a mi, així que s
´apaguen els llums i...sortida, gràcies als sprints del Ricard Vila surto ràpid i a les 3 
curves ja vaig 2º!!! increïble!!! a fondo darrera del Lluis Graells (al final guanyador 
de la General i que corrien a una categoria superior) bé, després d'estar rodant una 
hora, canvi de pilot i surt el súper Lluis Perales, va fent, va fent i retrocedim una 
miqueta en la general on anem 4º, un altre canvi i surt l´Albert, començar a rodar i 
el crono va marcan 1´14', 1´13'...fins alguna volta a 1´11'!!! ( el millor temps era 1
´10') però de cop i volta no arriba...al final apareix amb la moto a peu...merda!! 
caiguda i trencada del puny de gas...quina putada!!! aconseguim reparar la moto 
però perdem 26 minuts...a prendre pel cul!!! a muerte que ara ja no tenim res a 
perdre!! surto jo i avanço a tots els que estaven a pista, torna a sortir el Lluís i 
començar a rodar molt més ràpid que abans, torn per l´Albert i més a fons, 
marquem els millors temps intentant recuperar posicions. Última hora i surto jo, 
sense sentir-me cansat ni res vaig més a muerte que mai, em barallo amb Déu i sa 
Mare i finalitza la cursa. Al final ens queda un regust amarg de saber que hem fet la 
feina ben feta pero ens ha faltat la punteta de sort que et fa estar entre els 3 
primers de la general i guanyar de carrer a la teva sèrie a estar enrrera i que 
tothom ens feliciti i ens consoli per la falta de sort...Ara ja pensem en properes 
edicions.
Agraïments:
A ma mare, sens dubte, per estar sempre entre nosaltres; a la meva "family", per 
venir a animar; a la Clara, per fer les altres 6 hores de resistència...inclús abans de 
la cursa; al Gran Paco, per fer una moto realment increïble (al final les protos eren 
un churro); als millors companys d´equip, l´Albee, gran corredor i millor persona(l
´any que ve, que es preparin)...ah!! gràcies pels cascs i guants, el Lluis, el veritable 
'liante' de tot això;mon cosí, per tota l´ajuda abans, durant i després del dia de la 
cursa i les xerrades a Numància els dies previs; als meus 'tios', pels consells i 
sobretot pel premi a la volta ràpida,va ser molt emotiu...un dia d´aquests serà meu; 
Carles Pinyol, gràcies per torrar-te amb nosaltres; a l´Aina, gràcies per la teves 
xerrades entre mànigues; al nòvio de la Núria per cronometrar-me (perquè després 
digui la Clara que no tinc nassos per posar-ho)al Berni i l´Alex, després del gran tour 
que vàreu fer, em va alegrar veure-us; al Jaumet (l´ingenier de pista), no va venir 
però el dia dels entrenos els teus consells de conducció van ser vitals. Ricard Vila, el 
millor 'personal trainer' bona preparació!! Crec que no em deixo ningù, si no es així, 
perdoneu!!!
 
Os deixo unes fotillos...


