
 
CRÒNICA SOPAR I ENTREGA DE PREMIS RESISTARRACO 2011 

 

El passat divendres 9 de Desembre va finalitzar la temporada 2011 del Resistarraco, 

campionat de resistència de slot de la provincia de Tarragona. Per festejar-ho, en el 

seu tercer any d’existència es va celebrar un sopar al restaurant Cal Coder de Reus al 

que van assistir un total de 34 persones, en el qual es faria l’entrega de premis del 

campionat. 

Hi va haver representants de gairebé tots els clubs que organitzen les diferents curses 

durant tot l’any, Reuslot, Ateneu Slot Racing, Slot Mont-Roig, Slot Tortosa, Slot Llorenç, 

Slot Vilabella, Slot Cambrils i Aloyshop La Lira, a més de pilots d’altres clubs com ara el 

CAOS d’Olivella i Slot Vila-Rodona, i representants d’un nou club que ens acompanyarà 

la propera temporada Pitlane Slot de Reus. Lamentablement no vam poder gaudir de 

la companyia de col·laboradors del campionat com en Josep de Aloyshop i el Joan de 

Reuslotshop. 

Després d’una confusió amb l’adreça 

del restaurant i el total d’assistents 

que es va poder resoldre afegint 

alguna taula vam poder gaudir del 

menú preparat per a l’ocasió. Al 

moment que arribaven els cafès es va 

fer l’entrega de premis. Jordi Jordà i 

Carles Povill, aquest últim absent al 

sopar van recollir el premi com a 

primers classificats, de l’equip La Lira 

2. En segona posició Carles Masip i 

Cisco Salvador de Mospmis Metal 

també prenien el seu trofeu. I finalment els tercers classificats del campionat, Josep 

Vidal i Marc Olivan com La Lira 1 eren els darrers que s’emportaven trofeu. 



Posteriorment es van repartir premis pels deu primers classificats del campionat i en 

acabar es va fer el sorteig de més premis entre els pilots assistents al campionat. Al 

final tothom va prendre algun detall per afegir a les col·leccions de cotxes d’slot. 

 

Seguim treballant per poder arrancar el Resistarraco 2012 a bon ritme. Slot Llorenç no 

seguirà com a club l’any vinent i volem agrair-los la bona prova que van organitzar 

enguany. En lloc seu entrarà a formar part de la família del Resistarraco el club Pitlane 

Slot de Reus capitanejat per Miquel Miret que segueix el campionat des dels seus 

inicis. 

Gràcies a tots i ens veiem al Resistarraco 2012! 

Cisco. 

1rs classificats – Jordi Jordà i Carles Povill (Absent) 2ns classificats – Carles Masip I Cisco Salvador 3rs classificats – Josep Vidal I Marc Olivan 


