pateixunamicaquanem veu Catalunya,el próxim pas I
sobrela moto, peró m'anima de ser el campio
i aixíanarsuma
d'Espanya
molt i sempreem fa costat.

- I com ho fas per entre- El teu futur només
veus lligat al motocicl
nar-te?
Finsara,que corriaamb una me?
moto méspetita,de 70 centí- Esticestudiantperquémai
metres cúbics, anávem a sap que pot passar,perÓ
entrenara circuitsde kárting. veritat és que, ara per al
Ara, peró,he canviatla moto l'únicacosaque m'agrada
per una de més gran,de B0 la moto.
centímetrescúbics,i entrenem en pistesprofessionals, - Un ocellet m'ha dit que
com la de Montmeló, teu pilot de referéncia ,
el Dani Pedrosa...
Valéncia...
Albacete,
Sí. M?gradamolt perqué
que
petitcomjo i perqué,tot i s
pilots
- Tots els
pilot
somni
el
seuprimeranya la categ
comencen tenen un
Dan¡ Pedrosa.
L'Edgar García (dreta) amb un dels seus referents, el
ria
GP,ho está fent molt t
de futur. Quin és el teu?
pare
m'agradael Valen
arriTambé
Uf! El meu és somniés
viure una experiéncia
- Si al teu tiet i al teu
- A veure Edgar, ens han
Premi,
Rossi,
és un pilot atrevi
bar a córrer un Gran
els ha agradat sempre el
molt bonica fa 15 dies, oi?
explicat que has quedat
que admirodes
qué
agressiu
amb una motode 500 centítu has
motocrós, per
I tantl Em van convidar a
campió de Catalunya de
fa
anys.
preferit les motos de
metrescúbicsi al costatdels
participaren la cursa de premotociclisme peró... de
millorspilotsdel món.
quina categoria?
carretera?
sentació del Mundial de
fent
- I els teus amics qué
Doncs d'una categoriaque motociclisme, que va tenir Jo tambévaigcomengar
peró,
lloc a Estoril. Vaig córrer motocrósals 7 anys
es diu "PromoRACC70", en
- Aixó deu ser molt dif,rcil... diuen?
la qual corremnensd'entre amb els millors pilots de la quan en ten¡a11, un com- Sí,i sé quehauréde sacrificar Em diuenque esticuna m
meva edat i vaig aconseguir panyde cursesem va deixar moltescosessi algundia vull boig, peró que ho faig m
10 i 13 anys,amb motosde
provaruna moto de velocitat arribar-hi.Tanmateix,crec bé. A vegadesem venen
velocitat de 70 centímetres ser segon.
i em va agadaramolt. Ara que si continuo entrenant v e u r e a S a l l e n t o a V i c .
cúbics.
portodosanycompetintamb amb il'lusióiesforgant-me
ho
- Em pots explicar d'on
podréaconseguir.
És qüestió - I les noies? deus ser
moto de carretera.
caram et ve aquesta déria
- I sembla ser que vas
per les motos?
dfanarfent currículum,acu- noi que lliga més I
guanyar el campionat
mular éxits i despertarl'in- I'Institut..,
La personaque em va introamb celta autoritat...
- Així portes poc temps
terés dels equips.Ara m'he (Riu)No,no. Normal.
Jo tampocho diria així,per- duir en aquest món i que competint, perd bons
qué arribara ser campióde
resultats...
més m'ha animat a tirar
Catalunya m'ha requerit endavant és el meu tiet. Ell Sí. L?ny passatvaig quedar
molt esforg i molta dedica- corre motocrós i sempre ha quart de Catalunyai aquest
ser camció. Peróbé, la veritatés que sentit una gran passió per any he aconseguit
pió.
he guanyat sis de les set aquest esport.
curses que he corregut. De fet, la veritat és que a
Supo s o q u e ho diu s per casa meva sempre hem - I la teva mare també veu
sigut aficionatsal moton El aquesta afició amb bons
aixó.. .
meu pare, per exemple, ulls? O et diu alló de "no
corris fill"?
també havia competit en
- Doncs sí. I per cert, el
Home,potserella no és tan
curses de motocrós i, per
fet d'aconseguir ser el
pilot més rápid de la teva
tant, també m'ha transmés aficionadaa aquest esport
com ho podenserel meutiet
aquesta"déria" que dius tu.
categoria et va permetre
El ptlot surtencdurant la cursadel Mundlalque va córrcr a Estoril,

