
  

Joves Promeses:

En aquest apartat de la revista

 parlarem i descobrirem amb

 molt interès i les joves

 promeses del món de l'esport,

 cultura, ... del nostre poble i a

 les que entrevistarem amb

 unes quantes preguntes que

 respondran a  tots els vostres

 dubtes.

Esperem que us agradin

 aquests articles de la nostra

 revista,  a la qual dedicarem

 tot el nostre esforç i il.lusió

 per poder resoldre la nostra

 curiositat de les joves

 promeses que tenim al nostre

 municipi.

Número 1, febrer de 2006

Entrevistes

Tete,  el motorista
Francisco  Martínez  Gómez   va
néixer  fa 13 anys a Barcelona i
ara viu a Lliçà d'Amunt comarca
del Vallès Oriental i Estudia a l'IES
Lliçà. De petit va ser un noi molt
espavilat  i  va  començar  a
dedicar-se  a  les  motos,  la  seva
passió.   Ara  participa  al
campionat  de  Catalunya  on  hi
corren  diferents  cilindrades.  A
continuació  reproduïm  la  seva
entrevista  on  contestarà  al
qüestionari  que  respondrà  a  la
nostra  curiositat,  esperant
resoldre tots els vostres dubtes. 

1- Quant fa que corres? Tres anys
i  aquesta  és  la  meva  quarta
temporada.

2-Quina  va  ser  la  teva  primera
cursa? Al 2002 en l'Open RACC 50
cc.

3-  Quina va  ser la teva primera
moto?  Una  poket  bike  i  una
Aprilia.

4- Quin és el teu circuit preferit?
El d'Albacete.

5-Per què tothom et diu “TETE” ?
Com  que som cinc  germans  molt
seguits i jo sóc el primer noi, per
això em diuen així.

6- Tens un contracte fix? Sí, d'un
any.  Tens  publicitat?  Sí.  Tens
sponsors? Sí.  Duus patrocinadors?
Sí.

7-   Qui  va  descobrir  que tenies
talent? Els meus pares.

8-Quina és la teva pròxima cursa?
El 16 d'octubre a Montmeló.

9- Has guanyat algun campionat?
Sí, l'Open RACC 70 a l'any 2004.

10-On vols arribar comn a pilot ?
Voldria  ser  campió  del  món  de
125, 250, moto GP.

11-  En  quina  cilindrada  corres  i
quant  corre  la  teva  moto?A  la

cilindrada  de  125  cc  i  la  moto
corre 220 km/h

12-  Per  què  dediques  el  teu
temps  a  aquest  esport?  Perquè
m'agrada molt.

13- Què pensa la teva família de
tot això? Tots estan molt contents
i em recolzen molt.

14- Quants trofeus  has guanyat?
Fins ara 46. 

15- Quin és el teu palmarès? 

2002-  quart  classificat  al
campionat  d'Espanya  de  50  cc.
Quart  classificat  al  campionat  de
Catalunya  de  l'Open RACC  50  cc.
Quart  classificat  al  campionat  de
Catalunya de Conti 50cc

2003-  segon  classificat  en  l'Open
RACC 50 cc. Segon classificat en el
campionat de Catalunya de 70 cc
copa Metrakit. Onzè en el 1r world
festival  de  València  copa
Metrakit .

2004-  Primer  classificat  en  el
campionat de Catalunya de l'Open
RACC 70 cc. Primer classificat  en
el campionat  de Catalunya de 70
cc copa Metrakit.     

  




