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24 hores de la Vall del Tenes

HISTÒRIA:
Poques iniciatives esportives tenen el seu origen i la seva trajectòria tan
lligada a la il·lusió, la implicació, l'empeny i la voluntat d'un poble, com són
les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del
Tenes-Gran Premi. Aquesta prova, mítica i referent avui dia en el món de la
moto, va néixer durant el franquisme, l'any 1972, gràcies a l'empenta d'un
bon grup d'amics de Lliçà de Munt, "La Colla del Pa amb Tomàquet", que
aposten per l'esport com a via/estratègia per fer reviure entre els seus veïns
l'esperit catalanista, tan malmès durant els anys de la dictadura franquista.
La història, la cultura, els drets democràtics, el futur dels pobles de la vall
del Tenes i l'esport eren els temes habituals de les xerrades organitzades per
aquest grup, artífexs, també, de festivals de cançó, obres de teatre, o la
mítica "Volta al carro als Països Catalans", que van fer 300 veïns l'any 1978,
recorrent 3.000 quilòmetres durant 100 dies durant els quals visitar en
pobles petits, semblants a Lliçà d'Amunt als que els esperaven a la defensa
de la seva pròpia identitat.
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Un equip participant a les 24 Hores de Lliçà d'Amunt està integrat per
tres pilots, dos mecànics i un o dos cronometradors. Normalment,
l'estratègia dels equips és que el seu pilot més ràpid surt el primer i,
per tant, és qui realitza la tanda d'entrenaments. La sessió
cronometrada consisteix en una volta llançada i individual: la
motocicleta surt en parat i amb el pilot a terra.
Quan el rellotge comença a comptar el pilot ha de pujar a la moto i
donar gas. L'estil de la graella de la sortida és tipus 24 hores, en què
els pilots se situen a un costat de la pista i han de córrer cap a les
motos, situades a l'altre costat, al moment de la sortida.
Els relleus s'efectuen generalment cada hora. Els equips poden arribar
a gastar fins a 3.000 euros aproximadament i consumeixen prop de
250 litres de benzina
Enguany l’equip Powered by JG – Motos Chesca d’Oriol Mena s’ha
proclamat guanyador de la 41a edició amb un total de 591 voltes.

Ivan Alonso, Aaron Hervás,Izan Solé,

Número 140

