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Setmanari d’informació local

Neix Castellar 
Vila de Llibres

ACTUALITAT | P03

L’alcalde i el regidor de Cultura van 
presentar a la Biblioteca municipal 
un pla pel foment de la lectura 
que inclou la instal·lació de cinc 
grans punts de ‘bookcrossing’

Campió amb 11 anys
MOTOCICLISME | P13

Max Sánchez saluda abans de la sortida a la prova que es va celebrar el cap de setmana passat al circuit d’Albacete. || D. GÓMEZ

El castellarenc Max Sánchez es va estrenar el cap de setmana passat al 
campionat d’Espanya de Velocitat Moto 4 amb victòria al circuit d’Albacete 
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esports

Victòria de Lluc Roa al trial de 
la Copa Catalana d’Altafulla

Set pilots de l’Escola de trial “EL-
BIXU” van participar en la prova de 
la Copa Catalana disputada a Alta-
fulla, amb victòria final de Lluc Roa 

en categoria prebenjamí. Izan Té-
llez era 5è a l’Open Blanc, mentre 
que Èrik Perona acabava 7è. En 
benjamí, Unai Téllez era 5è i Naia 
Rovira 7a. Unai Marcos acabava en 
9a posició en alevins, mentre que 
Alan Rovira era 2n a la categoria R1.

Doble victòria dels germans 
Alcaraz a Lleida

Ivet Alcaraz (foto) i el seu germà Oriol 
van aconseguir la victòria a la primera 
prova de ciclisme en carretera de la 
temporada. Ivet completava les qua-

tre voltes al circuit de 500 metres en 
cinquena posició final i primera feme-
nina, mentre que l’Oriol aconseguia 
fer front a la pista mullada, per esca-
par-se en un grup de quatre i acon-
seguir una treballada victòria a l’es-
print, després de 36 voltes.

El motociclisme castellarenc segueix do-
nant alegries una temporada més, després 
de l’històric doblet dels dos pilots de la vila 
al campionat d’Espanya de Velocitat, en 
l’estrena de la temporada al circuit de La 
Torrecica d’Albacete. Max Sánchez s’em-
portava la primera posició el dissabte a la 
categoria de Moto4 i suma la primera vic-
tòria de la seva vida en el campionat naci-
onal. Carmelo Morales ho feia en la cursa 
de diumenge de SuperStock 1000.

Després de debutar la temporada 
passada amb només 10 anys, el ‘Mini31’ ha 
entrat amb força al campionat 2018, tot i 
no haver pogut fer pretemporada ni adap-
tar-se a la nova moto, per culpa d’una cai-
guda als tests oficials d’Albacete del març. 
El Max es trencava el cinquè metacarpià 
del dit petit de la mà dreta i arribava amb 
seriosos dubtes a la cita del nacional, ja que 
li treien el guix dies abans.

Des de dijous aconseguia marcar 
bons registres i dissabte qualificava en 18a 
posició a la graella. A la cursa del mateix 
dia, aconseguia una sortida espectacular 
col·locant-se en quarta posició i arribant a 
rodar en tercera, però la intensa pluja feia 
acte de presència i els comissaris treien la 
bandera vermella quan era quart.

A la represa, amb només cinc vol-
tes pel davant i pneumàtics de pluja sota 
un intens xàfec, Sánchez treia a relluir el 
seu talent i entrava a la primera corba en-
capçalant la cursa. Amb un intens ritme, 
aconseguia un marge de quatre segons a la 

Històric doblet castellarenc al CEV
Victòries de Max 
Sánchez i Carmelo 
Morales en l’estrena 

 Albert San Andrés

Max Sanchéz i Carmelo Morales, el cap de setmana passat al circuit d’Albacete. || D. GÓMEZ

al Campionat 
d’Espanya de 
Velocitat pel 
castellarenc 
Max Sánchez

VICTÒRIA

1a

tercera corba, per imposar-se sense rival.
“M’agrada molt competir amb pluja 

i he vist que podia tirar, agafant un bon 
ritme. Abans de començar, el Carmelo 
m’ha dit que anés tranquil, que la pluja 
és molt traïdora i té molts riscos” va ex-
plicar en roda de premsa.

Diumenge però, el pilot que complirà 
els 11 anys a finals de mes, no tenia tanta sort 
en la segona, on acabava en 17a posició, des-
prés d’enganxar-se a un grup massa lent.

El jove pilot competeix aquesta tem-
porada a l’equip de Toni Elías i es posiciona 
com a un dels màxims favorits al títol, sortint 
d’Albacete en quarta posició amb 27 punts.

D’altra banda, en Superstock 1000, 
Carmelo Morales també s’emportava la vic-
tòria en una temporada que promet ser de 
les més competides dels últims anys, amb 
un nivell molt superior a altres temporades.

‘Carmelito’ es veia relegat a la quarta 
posició, ja que Dunlop, a diferència d’altres 
marques -el campionat és de lliure elecció 
de marca de pneumàtics- no té pneumàtics 
de qualificació. A més, el castellarenc feia 
una sortida dolenta, tot i que rodava amb 
el ritme del líder Alejandro Medina (Car-
doso School), al que avançava en dues oca-
sions a l’última volta, aconseguint la victò-
ria per només 00:00,068. Tercer acabava 
el tri-campió del món de resistència, David 
Checa, del Team Stratos.

El pilot va explicar que “estic molt 
content, ja que normalment en la pri-
mera carrera de l’any ens posem tots 
molt nerviosos i és bastant difícil de 
gestionar. A més sortíem des de la se-
gona línia i no he sortit bé. Per sort te-
níem un molt bon ritme i a poc a poc 
hem remuntat. Començar guanyant 
sempre és positiu i més en una carre-
ra tan bonica com aquesta”.

La pròxima cursa del campionat 
serà al Circuit de Barcelona-Catalunya 
el pròxim 27 de maig. 
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