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Martínez, Colomer, Camps, Notario i Congost 

dominen la primera jornada al MX de Ponts 
 
 
El corredor del Moto Club Segre, José Luis Martínez, ha tingut 
un immillorable començament de temporada al aconseguir la 
victòria absoluta de la categoria MX2 en el seu debut com a 
pilot de KTM, en el inici del campionat de Catalunya de 
motocròs realitzat al circuit “El Bosquet” de Ponts i 
organitzada pel Moto Club Segre. Xavier Colomer s’ha imposat 
en MX3 grup A; Alfred Camps, en MX3 grup; Sergi Notario, en 
Aleví i Gerard Congost, en Iniciació, han estat els vencedors 
de les altres categories que s’han disputat aquest dissabte en 
les que s’han reunit un total de 170 corredors. 
 
Martinez, en MX2, ha tingut com a dur adversari a l’actual 
campió estatal Sub-19, Cristian Oliva, que ha dominat tota la 
primera tanda fins que a la darrera volta l’ha aconseguit 
superar. Nil Arcarons ha finalitzat tercer, Jordi Paez, quart i 
David Boixeda, cinquè. A la segona tanda, Arcarons ha estat 
més ràpid, mentre Martínez patia una caiguda en una part del 
circuit i Oliva, que anava més endarrerit, n’havia patit una 
altra, tornant-se a trobar junts al aixecar-se Martínez. Ha 
començat una aferrissada lluita per recuperar posicions, en 
que Martínez aconseguia remuntar fins la segona posició, 
mentre que Oliva tornava a caure al tocar-se amb un pilot 
endarreit i s’havia de retirar amb un cop fort al genoll. 
 
Xavier Colomer no ha tingut problemes per adjudicar-se la 
classe MX3 grup A, per davant de Josep Font i de Raul Tello. 
Pel que fa al grup B d’aquesta classe, la victòria ha estat per 
Alfred Camps, seguit d’agustí Vall i de Marc Pedrola. 
 
En Aleví, el triomf ha estat per a Sergi Notario, que ha 
guanyat les dues tandes, la segona posició ha correspost a 
Gervasio Cañas, després d’acabar sisè a la primera mànega i 
segon a la segona, i tercer ha estat Adam Masdéu, que s’ha 
classificat segon i setè, respectivament. 
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Gerard Congost i Albert Fontova s’han repartit les victòries de 
la categoria Iniciació, en unes mànegues molt disputades i, on 
hi havia molts corredors novells, que s’estrenaven en aquesta 
cursa, entre els que hi havia Gerard Girona i Dídac Miravall, 
germans dels campions catalans d’enduret Aleví, Albert 
Girona, i de motocròs aleví, Joel Miravall. 
 
Darrera Congost i Fontova finalitzaven Marc Pàmias, a la 
tercera posició, Pol Oliveras, a la quarta, i Jana Sánchez, a la 
cinquena. 
 
Pel que fa als resultats de la Challenge MX Yamaha, en MX2, el 
navarrès Ander Valentín era primer, Joan Noguera, segon i 
Xavier Ferrer, tercer. En MX3, Josep Corcoles s’emportava la 
primera plaça, Josep Maria Costa, la segona i Ivan Micola, la 
tercera. 
 
Demà diumenge, segona jornada del Motocròs de Ponts, amb 
la disputa de curses de les categories MX1, MX85 i MX sots-19  
 
 
Ponts, 19 de febrer de 2011 
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