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Entrevista 

1.Quants anys tens? 
Tinc 12 anys.

2.Quan va començar la teva afició per al 
motocròs? 
Als  tres  anys,  vaig  començar a  anar  amb moto  i 
l'any  passat  vaig  participar  al  campionat  de 
Catalunya i d'Espanya.

3.Amb quina edat vas guanyar la primera cursa? 
No ho recordo gaire bé, però crec que va ser als sis 
anys.

4.Algú de la teva família no ha estat d'acord en 
que fessis motocròs? 
No, tothom ha estat d'acord i m'ha recolzat quan ho 
he necessitat. 

5.Algú de la teva família et va inculcar al món de 
la moto? 
El meu pare, perquè ell ja feia  motocròs quan era 
jove.

6.T'imaginaves que arribaries tan alt? 
La veritat és que no, mai ho hauria imaginat. 

7.Quantes curses has guanyat? 
Dues, perquè he estat un temps lesionat i he estat 
sense córrer. 

8.Cada quant de temps fas curses? 
Hi han mesos que en faig dos, altres que no en faig 
cap... Depèn. 

9.Quin és el lloc més lluny que has anat per 
participar en alguna cursa? 
El viatge més llarg ha estat a  Madrid.

10.Quina ha sigut la teva pitjor caiguda? 
Va ser al circuit de Castellolí. Es va fondre la biela a 
l'aire i vaig sortir disparat de la moto fent 
tombarelles. 

11.Amb quina moto corres?
Amb una KTM.

12.De gran et vols dedicar al motocròs? 
Si,però  no  deixaré  els  estudis  ja  que al  món del 
motocròs és molt complicat de guanyar-s'hi la vida. 
Si tot va bé, vull estudiar arquitectura. 

Ramon Mompart; un campió a l'INS Lliçà.
Avui entrevistarem a un alumne, que encara que sigui petit, ja ha batut molts 
rècords en la seva afició al motocròs. Des de ben petit el seu pare el va animar a 
anar en motocicleta, i ha arribat més alt del que mai hauria imaginat. Aquest nen 
es diu Ramon Mompart i va a primer d' ESO.


