Gala de l’Automobilisme Esportiu de Lleida
Reconeixement als Campions Temporada 2019
dissabte, 22 de febrer de 2020 a les 21:00 h.
Restaurant “Lo Racó d’en Carles”
Fonolleres

Benvolguts/des amics/es,
Ja hem deixat endarrere el 2019, un any ple d’activitats esportives, de molts esforços i sobretot de
moltes emocions viscudes de diferent forma per cada persona. Ara lluny de conformar-nos amb el
bagatge de l’any passat i adoptar una posició passiva en torn a la complicada situació econòmica
que patim d’una o altra forma, hem d’afrontar amb compromís i ilꞏlusió els reptes que ens planteja
la nova temporada. Per tant, cadascú en el seu àmbit, s’ha de marcar uns objectius i també
treballar més units que mai, per projectar l’Escuderia Lleida i les seves activitats al més alt nivell,
aspecte que segur que aconseguirem amb l’aportació i esforç de tots plegats.
Durant el 2019 hem organitzat gran quantitat de curses en diverses especialitats, destacant entre
elles el Campionat d'Espanya d'Autocross, les 4 Hores – La Marató de TV3 i proves del
Campionat de Catalunya. També hem ajudat, de forma important, a l’organització de moltes
proves i com sempre Escuderia Lleida ha ofert i ofereix la seva colꞏlaboració a qui la necessita.
Però la principal missió que tenim a l'Escuderia, ja des de la seva fundació, ha estat, és i serà, el
foment i la promoció de la pràctica esportiva, fer el possible per recolzar a tots els que estiguin
interessats en practicar l'automobilisme en qualsevol de les seves modalitats i d'aquesta forma
anar millorant el nostre esport.
Així ha estat aquest darrer any, on els nostres equips han participat en els Campionats d'Espanya
i Catalunya de Ralꞏlis d'asfalt, de terra, Autocross, Circuits, Clàssics, Muntanya, Ralꞏlis Tot
Terreny, Eslàloms, Resistències, karting, Copes Monomarca, Ralꞏlis Clàssics, Gel i en molts
d'altres.
Es per això que, la Junta Directiva d’Escuderia Lleida té ben clar que l'esforç de l'Escuderia s’ha
de concentrar en promocionar i fomentar nous pilots i facilitar-los-hi les possibilitats perquè un dia,
d'aquí poc temps, participin als millors Campionats
Per palesar l’esperit de tots els que formem l’Escuderia Lleida, com cada any, organitzarem de
forma conjunta amb les Escuderies de la província de Lleida i amb la Delegació de la FCA a Lleida
la GALA DE L’AUTOMOBILISME ESPORTIU DE LLEIDA, que cada any es celebra en un lloc
diferent de la província. Aquest cop l’organització és a càrrec de WRC Management i tots plegats
participarem en el sopar i en l’acte de reconeixement dels nostres Campions de la temporada
2019. El sopar es realitzarà el dissabte 22 de febrer de 2020 a les 21:00 h. al Restaurant “Lo
Racó d’en Carles” de Fonolleres. www.loracodencarles.cat
Sopar
--còctel de benvinguda
--1r. aperitius variats
--2on. a escollir en el moment de fer la reserva:
suprema de lluç, o
rodó de vedella amb bolets
--Pastís del xef
--Vins i caves de la terra, cafès (25 € / persona)
* RESERVES: Si us plau, per necessitats organitzatives, es prega que feu les reserves fins al
dilluns 17 de febrer a les següents adreces:
Whats App Tel. 675734546 / @- info@escuderialleida.com.
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Ara és moment de repassar els resultats del darrer any i aprofitar l’ocasió per felicitar sincerament a tots els
esportistes que formen part d’Escuderia Lleida i que confien en nosaltres, i en especial als que figuren el la
següent relació, ja que seran reconeguts el dia de la Gala amb un detall, per haver-se classificat en una de
les 3 primeres posicions d’un Campionat, Copa o Classe d’un Campionat d’Espanya o Catalunya 2019:
CAMPIONS ESCUDERIA LLEIDA - TEMPORADA 2019
JOSEP VIDAL
JOAN SALICHS PONT
2º. Clas Campeonato de España de Autocross – Div. II
3r. Clas. Campeonato de España de Autocross – Div. II
1r Clas. Camp. Catalunya Autocross – Div. II
JOAN SERRAT
LLUIS CODINA
3r. Clas. Camp. Catalunya Autocross - Div II
2n. Clas. Camp. Catalunya Autocross – Div II-A
JOAN SALICHS ROURA
3r. Clas. Camp. Catalunya Autocross – Car Cross
QUIM GONZALEZ
POL CHAOS
3r. Clas. Camp. Catalunya Karting – Aleví
1r. Clas. Camp. Catalunya Karting – Cadet
ELOI GONZALEZ
SAMUEL BEAN
1r. Clas. Camp. Catalunya Karting – Júnior
2n. Clas. Camp. Catalunya Karting – Sènior
RAMON ROSELL
ANDREU LLABERIA
1r. Clas. Camp. Catalunya Muntanya – Cat. 2
2n. Clas. Camp. Catalunya Muntanya – Cat. 2
OLIVER VILA
DAVID BOLTA
JORDI AYALA
AITOR ALSINA
1r. Clas. Copa Catalunya Resistència Off-Road
2n. Clas. Copa Catalunya Resistència Off-Road
1r. Clas. Copa Resistència Off-Road – CL1
2n. Clas. Copa Resistència Off-Road – CL1
OPEN OFF-ROAD PROVINCIA DE LLEIDA – 2019
Divisió II-A
Divisió II
1r. Clas. – Pedro Castellano
1r. Clas. – Josep Vidal
2n. Clas. – Lluis Codina
2n. Clas. – Jordi Fabregat
3r. Clas. – Josep Segalàs
3r. Clas. – Lluís Baradad T
Divisió Car Cross
Divisió Júnior
1er. Clas. – Santi Montalbán
1er. Clas. – Tony Herrerías
2n. Clas. – Ivan Piña
2n. Clas. – Pol Duran
3er. Clas. – Joan Salichs Jr
3er. Clas. – Josep Aranda
Resistència Off-Road - Classe 1
Resistència Off-Road - Classe 2
1r. Clas. – Ivan Margarit / Xavier Margarit
1r. Clas. – Tomás Alonso/nacho Alonso/Juanjo Aranda
2n. Clas. – Oliver Vila / Jordi Ayala / Aitor Alsina
2n. Clas. – Juan Gracia / Francesc González
3r. Clas. – David Cabeza / Oriol Gel
3r. Clas. – Robert Puig
Resistència Off-Road - Classe 3
1r. Clas. – Joaquim Guillamet / Jordi Farrés
2n. Clas. – Guillem Mesull / Jordi Bañeres

Indicar-vos que tota la informació relativa a les activitats d’Escuderia Lleida podeu trobar-la de forma puntual
i totalment actualitzada a www.escuderialleida.com , al Facebook, a Twitter i a Instagram.
Per acabar, us recordem que any rera any un element imprescindible i molt important és la massa social, ja
que sense el vostre ajut seria impossible que l' Escuderia pogués fer el que fa. Per aquest motiu, cada any
hem d'augmentar el número de socis, per tant us encoratgem a que us renoveu el carnet de soci i ens
ajudeu a fer nous socis.
A l'espera de saludar-vos personalment el dia del sopar, agraïm la vostra confiança i restem a la vostra
disposició.
Atentament, Miquel Rosell - President
Lleida, gener de 2020
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