Benvolguts Amics,
Apunt de començar la temporada 2018, no es pot deixar enrere el 2017 sense fer balanç i
reconèixer el esforços i resultats dels nostres pilots a les proves que han participat durant la
passada temporada. En aquests moments, ja sigui pilots, copilots, col·laboradors i entitats,
d’igual forma que hem fet fins al moment, hem de centrar els nostres esforços en participar i
gaudir de la nostra passió, el món del motor. Entre tots i sense excepció, podrem dur a terme
els nostres reptes i iniciatives amb il·lusió i compromís, per arribar a un objectiu comú. Portar
Escuderia Mollerussa i nosaltres mateixos al més alt nivell organitzatiu i competitiu.
Durant la temporada 2017, la nostra Escuderia ha organitzat curses al més alt nivell, com ara el
Campionat de d’Espanya d’Autocrós (XXVé Premi Ara Lleida), Campionats de Catalunya
d’autocrós i de resistència Off-Road de turismes. Tanmateix, Escuderia Mollerussa ha organitzat
una prova d’eslàlom amb col·laboració amb Escuderia Lleida i Reforce Team (3º-4º Eslàlom de
Vilagrassa) i ha col·laborat amb moltes altres curses a nivell organitzatiu de diferents
especialitats. Tot aquest esforç es veu reflectit en l’augment dia a dia dels pilots que escullen
Escuderia Mollerussa per representar-nos a tot el territori i portar el nostre nom arreu. Els
nostres pilots ens han representat a proves de Campionat d’Espanya d’Autocrós, Campionats de
Catalunya d’Autocrós, de Rallys de terra, muntanya, karting, eslàloms, resistències de turismes,
entre d’altres i fins i tot, amb la prova més espectacular i dura del món, el Dakar 2018, amb la
participació de Isidre Esteve, com a representant d’Escuderia Mollerussa.
Com ve sent habitual, any rere any, els Clubs Esportius, Escuderies de la provincia de Lleida i
Delegació FCA a Lleida celebren els reconeixements als resultats obtinguts pels seus esportistes
durant la temporada 2017 a la GALA DE L’AUTOMOBILISME ESPORTIU DE LLEIDA, on es podrà
gaudir d’un sopar i de l’Acte de reconeixement dels resultats assolits durant la temporada 2017.
El sopar es realitzarà el dissabte 3 de Febrer de 2018 a les 21.00h al “Restaurant Pla del Bosc”
de Bellpuig – www.pladelbosc.net
Benvinguda al jardí
Copa de cava / Cocktail tequila sunrise / Palo pizza / Falsa canela / Piruletes de parmesà
Sardina fumada / alvocat / iogurt / melmelada de tomàquet
Aperitiu a taula
Amanida Cèsar amb aletes de pollastre i cheddar
Esqueixada de bacallà
Llagostí flakes
Chicken chips curry
Truita de patates a la nostra manera
Bombes de la Barceloneta
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Segon plat
Bou rostit a la sal amb puré de patata roubouchon
Filet de lluç de palangre amb compota de poma i vinagreta de verduretes
Postres
Tarta sacher (pendent confirmar)
Celler
Vi blanc Bolet (DO Penedès)
Vi negre Petit Siós (DO Costers del Segre)
Cava Mont Gervé Brut Nature Reserva
Aigua mineral
Cafès i assortit de licors
(Preu: 30 €/persona)
*RESERVES: Si us plau, per necessitats organitzatives, es prega que feu les reserves fins al
dimecres 29 de Febrer a la següents adreça:
@ - toni@escuderiamollerussa.com


Telf. 661.60.59.06

Els pilots premiats disposaran d’una invitació gratuïta al sopar.

A continuació, el resultats de la darrera temporada 2017 i aprofitar l’ocasió per felicitar als
nostres esportistes i agrair la confiança depositada amb nosaltres. Els esportistes citats a
continuació, rebran un obsequi reconeixent el seu esforç al llarg de la temporada 2017.
Enhorabona a tots.

RAL·LIS
ALBERT GUTIÉRREZ LLORT/DAVID CENDRA
2n clas. Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra- Grup A-2
RAÚL BARRIONUEVO PÉREZ/GUILLEM GODAYOL ROVIRA
2n clas. Challenge Focusxtrem

AUTOCRÓS
ISMAEL PASARÍN LLANO
1r clas. Campionat de Catalunya d’Autocrós – Div. II-A / 2n clas. Campionat de Catalunya d’Autocrós – Turismes
JUANJO MOLL HERNÁNDEZ
1r Clas. Campionat d’Espanya d’Autocrós – CarCross
JOSEP ARQUÉ ANTONIJUAN
1r clas. Campionat d’Espanya d’Autocrós – JR CarCross / 3r clas. Campionat de Catalunya d’Autocrós – JR CarCross
Reconeixement als Campions Temporada 2017
Dissabte, 3 de Febrer de 2018 a les 21.00h
Restaurant Pla del Bosc - Bellpuig (Lleida)

ARES LAHOZ RUBIO
1r clas. Campionat de Catalunya d’Autocrós – Junior CarCross
JORDI NUALART
3r clas. Campionat de Catalunya d’Autocrós – CarCross

ESLÀLOM
JOAN CLOSA
1r clas. Copa de Catalunya d’Eslàlom – Carcross
ALBERT CASABONA
1r clas. Copa de Catalunya d’Eslàlom – Classe 1 Turismes
ÓSCAR GONZÁLEZ JIMÉNEZ
2n clas. Copa de Catalunya d’Eslàlom – Classe 1 Turismes

MUNTANYA
ALBERT NAVAL BAYO
2n clas. Campionat de Catalunya de Muntanya - Classics
ALBERT LÓPEZ
2n clas. Campionat de Catalunya de Muntanya – Vehicles CM+ i monoplaces

TRIAL
FRANCESC RECIO
4t clas. Campionat de Catalunya de TRIAL – Cat. Èlit
Tota la informació referent a les nostres activitats les podreu trobar regularment a la nostra
pàgina web: www.escuderiamollerussa.com i al nostre Facebook i twitter.
Per últim, no ens podem oblidar de l’esforç que els nostres socis i col·laboradors fan al llarg de
la temporada per a que puguem, a l’ajuda de tots, continuar organitzant les millors proves i
saber que sense la gent que ens recolza diàriament, no podríem estar situats al punt actual, com
a una de les millors del territori. Per tal d’aconseguir tot això, sempre estem a la busca de nous
socis, pilots i col·laboradors. Entre tots farem una Escuderia millor.
A l’espera de saludar-vos personalment al sopar. Restem a la vostra disposició per qualsevol
aclariment.
Atentament,
Carlos Lapeña Rodriguez,
President d’Escuderia Mollerussa
Mollerussa, Febrer de 2017
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