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Entevistes

Joves promeses
En Miquel Lorenzo és un pilot de motocross de 12 
anys. Va néixer a Barcelona l'  1 de Novembre del 
1993, viu a Lliçà d'Amunt i estudia a l'IES Lliçà.

A continuació li preguntarem coses molt interessants 
a les que contestarà amb molt de gust.

1-- Quan vas començar a córrer?  'L'any passat 
al 2005.

2- En quina categoria corres? En juvenil. 

3- Quin model és la teva moto? Es una KTM 65 
SX

4- De quin color és ? Es de color taronja.

5-  Amb quin  numero  corres?Amb el  36,  però 
prefereixo el 4 

6- Quin és el teu circuit preferit? El de Bellpuig 

Per què? Perquè els salts són molt llargs.

Circuit Vallgorguina

7- No et fa por saltar?  No gens ,ho trobo molt 
divertit,  però m'agrada  més agafar  corbes el  més 
mes ràpid possible.

8- Quin és el teu pilot preferit? No en tinc cap, 
en  tinc  un  parell  o  tres  que  són:  en  Ricky 
Carmichael, en MickÄel Pichon i per últim en James 
“BUBBA” Stewart. 

9-Son fàcils les carreres?  No , has de tenir un 
bon  físic  i  ser  bon  pilot  perquè  sense  físic  no 
aguantes una mànega i  cal   ser  bon pilot  perquè 
sinó no pots estar entre els primers.

 10-Quins són els moments de més nervis? La 
sortida.  Per què? Perquè si tens bona sortida i el 
teu ritme es bo pots estar en les millors posicions

11- Que sents en la sortida i durant la cursa? 

A la sortida no sento massa nervis i durant la cursa 
em sento lliure ja que faigs el que més m'agrada: 
pilotar 

12-  Estan  d'acord  els  teus  familiars  en  que 
siguis pilot de motocross?  Sí, ja que tots els hi 
agrada i em recolzen molt

13-Hi  ha  nivell  al  campionat?  Depèn  del 
campionat, al  provincial de Girona no hi ha massa 
nivell i al català sí, ja que hi ha persones de molt 
nivell i campions d'Espanya.

14-En quines  posicions  sols  quedar?Entre  els 
deu primers

15- I per últim, quina ha estat la teva darrera 
carrera? L'11 de juny a Sant Celoni 

Miquel Lorenzo


