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Redacció

fosep Garcia rep
l'homenatge pel Campionat del Món d'Endu ro 2
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pilot surienc Josep Carcia va rebre el dia 23 d'octubre el reconeixement
i l'homenatge de la vila després d'haver guanyat el Campionat del Món
d'Enduro 2 en el CP d'Alemanya d'aquesta especialitat, celebrat durant
el cap de setmana del 21-22 d'octubre a Zschopau. [Jna rua de motos
i cotxes va acampanyar Josep Carcia pel centre urbá fins a la Casa de la
Vila, on va ser rebut per l'alcalde Josep M. Canudas i altres membres de la
El

corporació municipal.
Des del balcó principal de la Casa de la Vila, el

campió surienc va adreqar unes paraules a les nombroses persones concentrades al davant de l'edifici consistorial, agraint el suport dels seus seguidors i de la seva
famíl ia. Josep Carcia va manifestar que "encara estic
assimilant el que he aconseguit" i es va mostrar "superorgullós de tots vosaltres". EI campió surienc també va
assegurar que "continuaré lluitant pels meus somnis".
Per la seva banda, I'alcalde de Súria va destacar
la il.lusió i el coratge del pilot surienc, desitjant que
aquest primer campionat del món continui amb nous
éxits. Josep M. Canudas va dir-li que "esperem trobar-te
aquí l'any que ve" per celebrar noves fites esportives.
En el transcurs de la recepció a Ia Casa de la Vila
va parlar el tiet del campió surienc, el també pilot Rafa
Carcia, que va recordar la vocació esportiva i Ia forqa
de voluntat de Josep Carcia, que "des de petit deia que
volia ser campió del món".
La rebuda al campió surienc va convertir el centre
urbá en una festa del món del motor. Josep Carcia va
arribar pels volts de les 19.00 h a Súria, on ja l'espera-

El dissabte 21 d'octubre, el surienc va acabar segon al davant de Jamie McCanney, i així va augmentar
el seu avantatge de cara al dia definitiu. Diumenge va
ploure, ja ho havia fettota la nit, iel terreny estava encara més complicat. Carcia va fer una carrera amb molta intel'ligéncia i sense cometre errors. Es va situar entre
els tres primers a l'inici de Ia cursa i aixíes va mantenir
durant el dia, va administrar els punts per ser campió.
En les dues darreres especials, Josep Carcia s'ho va agafar amb més tranquil.litat i va acabar cinqué peró va
confirmar el seu primer títol de campió del món.

ven nombrosos afeccionats. La rua de motos i cotxes va
sortir del Rieral delTordell, a l'entrada sud de la vila, i
va travessar el centre de la vila fins arribar a la plaqa de
Sant.foan, on va ser aclamat i felicitat per centenars de
persones.

Aquest és el primer Campionat Mundial d'Enduro
2 aconseguit pel pilot surienc. El surienc Josep Carcia
tenia un avantatge de 13 punts respecte de l'anglés Jamie McCanney abans de la darrera prova a Alemanya.
Així, Carcia, pilotant una KTM, arribava amb possibilitats molt serioses d'estrenar el seu palmarés mundial.
I ho va aconseguir administrant els punts en Ies dues
jornades de competició en terres alemanyes, i així va
superar el corredor deYamaha, el seu máxim oponent.
Josep Carcia , de 20 anys, en tenia prou amb aconseguir un tercer i un quart lloc en Ies dues jornades per
proclamar-se campió.

El
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Rosa Vilajosana

surienc ha fet un bon debut a la categoria i amb només 20 anys ja compta amb el títol de campió mundial. El pilot havia competit fins ara amb la
categoria junior i compta amb la marca patrocinadora KTM i Red Bull. Es
tracta del pilot més jove de la categoria amb molt potencial futur. Quan va
aconseguir el campionat, Súria li va fer una rebuda amb rua inclosa pels
principals carrers del municipi.
El

Des de quan la teva passió per

la moto?

De fet, quan tenia 4 anys ja
vaig pujar per primera vegada a
una moto. A casa tothom está familiaritzat amb el món del motor
i del motocrós, com és el cas del
meu tiet Rafa que ja corria gairebé
a nivell professional. També el meu

germá gran... Al principi per a mi
va ser tot com un joc, amb Ia meva
Montesa, de manera que podria dir
que ho porto a Ia sang.

I ja comences a anar a campionats de ben petit fins que aposten per tu per accedir a l'Enduro
Sí, La meva escuderia, l(TM, i
Red Bull van veure els resultats de
Ia temporada passada en el Campionat d'Espanya i van apostar per
aixó. Amb els séniors podia aprendre més, peró al final vaig quedar
campió... i aixó que pel mig vaig
tenir un accident i vaig estar lesi-

onat molt de temps, i per lant no
vaig poder entrenar gaire.

És

duro?
És

molt difícil competir a l'En-

un campionat dur que

d'un cap de setmana en diferents
pai'sos del món. Hem estat a Finl)ndia, Múrcia (estat espanyol), Itália... i també Hongria-Crécia, Portugal i Alemanya. Tot plegat molt
esgotador peró molt emocion¿n{ ¿
Ia vegada.
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basa en B proves. Cada prova es
basa en dos dies de cursa, que significa vuit hores diáries damunt la
moto, que es desenvolupen al IIarg

o
a

coneix com el "Pepín" i seguiré
sent el mateix de sempre.
Explica'ns com funciona l'entrenament per ser pilot d'Enduro2
Molt entrenament, i més entrenament. Peró aixó no vol dir
estar sempre puiat a Ia moto. Habitualment entreno amb ella tres o
quatre dies a Ia setmana, i la resta
combino bicicleta i gimnás. Tinc

dos entrenadors, el de moto

és

francés i es diu Tof, i el meu entrenador general és el Marcel.lí, que
és de Sant Cugat delVallés.

Qué més t'agrada de les motos?

I més si et proclames campió
del món, oi?
AI principi la veritat és que no
m'ho acabava de creure. Va ser el
22 d'octubre passat a Alemanya.
Em va costar assimilar-ho perqué
jo, en principi, era a I'Enduro 2 per
aprendre, va ser genial.

món, com encara el futur?
Jo prefereixo viure més el present i no pensar tant en l'any vi-

I la rebuda a Súria?
Encara més genial!Va ser molt
guapol I és que encara que estic
molt fora de casa, aquí hi tinc Ia
vida, Ia l¿míl ia, els amics... no crec

tothom voldria que torni a guany¿r
peró cada any, cada temporada és
diferent. Estem ara de descans fins
el proper mes de desembre-gener
i tot anirá venint. A mi tothom em

que pugui oblidar-ho mai. Tota la
meva família estan molt contents,
també.
El fosep Carcia, ja campió del

nent o l'altre.

És

cert que potser ara

Tot! I aixd que és un esport
difícil sobretot als inicis perqué et
calen patrocinadors, i necessites
tenir a Ia família sempre al costat.
Quan comences a guanyar les coses són una mica més fácils peró...

d'un esport on hi ha molta
afició peró ens falta la tele.
Particularment entreno molt al
País Basc amb Ia moto i a Manresa.
Quan soc a Súria, agafo molt Ia bicicleta, tinc molt Iloc per entrenar.
es tracta
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