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Redacció BARCELONA

E lmotociclismecatalàs'ha ca-
racteritzat ens els seus da-
rrers anys per nombrosos

èxits en quasi totes les disciplines,
excepte en la modalitat de moto-
cròs, especialitat en la qual no
s'havia treballat des de la base i
això a repercutit en poques ale-
gries per als aficionats.

Tot i així els darrers
anys un jove pilot ca-
talà està aconseguint
importantsfites. Fran-
cesc Xavier G. Vico va
aconseguir el 1996 el
campionat d'Europa
de motocròs, el pri-
mer títol continental
e n l a h i s t ò r i a d e
l'especialitat a Cata-
lunya.

Jove promesa
Des de llavors, aquest
jove pilot de Badalona
està lluitant de valent
per aconseguir un lloc
en els grans del mun-
dial del motocròs, des-
prés de conquerir el tí-
tol de campió estatal
els darrers 5 anys. En-
guany, Vico esta por-
tant a terme una
e x c e l • l e n t t e m p o r a d a i e n
l'actualitat es troba classificat en
la quarta posició provisional del
campionat del món de 500 i amb
bones perspectives d'aconseguir
una plaça de podi a final d'any.
Sens dubte seria el millor resultat
aconseguit per un pilot de casa
nostra en aquesta especialitat.

Tot i la espectacular progressió
de Francesc Xavier G. Vico al
mundial, la representació catala-

na està limitada quasi al pilot ba-
daloní i només el tarragoní Ivan
Cervantes i el manresà Òscar Lan-
za, han intentat d'alguna manera
pujar-se al tren del campionat del
món, el qual des d'aquest any es
disputa amb la mateixa configura-
ció que la categoria de velocitat.

Vista aquesta poca progressió
de pilots catalans a les curses
d'elit, la FederacióCatalana deMo-

tociclisme va posar
en marxa la tempora-
dapassada el Campio-
nat de Catalunya en
la categoria iniciació,
que junt amb els ale-
vins conformen les
dues categories més
petites del motocròs
català.

Més participació
Aquesta temporada
és la segona en què les
dues categories tenen
certamen propi, i
això s'ha reflectit en
un important aug-
ment de la participa-
ció, així com també
enla qualitat dels par-
ticipants. Les grae-
lles de sortida estan
cada vegada més ple-
nes de pilots i la com-

petitivitat dels més petits fa que el
nivell de tots ells sigui cada vega-
da més alt.

Amb la promoció d'aquestes jo-
ves generacions de pilots, la Fede-
ració Catalana de Motociclisme
pretén fonamentalment que en el
futur pròxim hi hagi pilots amb
prou experiència i qualitat per se-
guir els passos i els resultats que
està obtenint Vico en la present
temporada �
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El jove pilot de
Badalona està
lluitant de valent
per tal
d'aconseguir un
lloc entre els
grans del
mundial, després
de conquerir el
títol de campió
estatal en els
darrers cinc anys

MOTOCICLISME De lamàdeVico, campiód'Europaal 96, que va conquerir el 1er títol continental en la història de l'especialitat a Catalunya

Elsèxitsdelmotocròs
comencenaserunarealitat

LaFederació
Catalana va
posar enmarxa
el Campionat de
Catalunya
d'iniciació


