
RESISTARRACO VILABELLA 2016 
16, 17 i 18 de setembre 
 

La setena prova del Resistarraco arribava a la petita localitat de Vilabella el cap de 

setmana del 16 al 18 de setembre. 

Un total de catorze equips van tenir l’oportunitat d’estrenar la novetat del canvi de 

sentit de la pista envers edicions anteriors. 

Els líders del campionat, Soy Leyenda, han sortit més reforçats després d’obtenir la 

victòria per davant dels locals Xavi i Marcel i, completant el podi, Mirakbé Sloting Plus 

que aconsegueixen empatar amb Pata Negra en el segon lloc de la general. 

 

MÀNIGA 1. DIVENDRES NIT 

Vilabella s’imposava clarament en la màniga inaugural del divendres amb un Marcel 

sensacional però amb un Xavi 

desencertat que a la llarga els feria 

perdre l’opció de victòria final. En 

segon lloc, Cam-roig que aquesta 

vegada ajuntava el Jordi Ferré i el 

Santi Torà amb uns resultats prou 

bons, una cinquena posició final.  

Tercers i vuitens de la general, els 

amics d’Aloy Crushers (Luis i Óscar) 

amb un Ferrari que li sobrava 

velocitat i tracció, brutal el cotxe! A 

continuació i tancant el top ten, Reus Team amb el Sebas alliçonant a un Dani Robert 

que cada dia ho fa millor. Cinc voltes darrera trobem el RTC Cambrils amb un Lluís Bel 

molt entonat i un Mendo barallant-se amb la pista. Tancaren la classificació, els 

incombustibles Mañas Team fent una digna cursa mereixedors d’alguna posició 

superior. 

 

MÀNIGA 2. DIUMENGE MATÍ 

La matinal del diumenge va ser un passeig pel Soy Leyenda, tan l’Alfons com l’Òdena 

van ser els únics pilots que van realitzar voltes d’onze segons, demostrant ser uns bons 

pilots i, a més, totes les circumstàncies (cotxe, motor, ...) els hi van venir de cara. 



Frec a frec pel tercer esglaó final del podi entre 

dos grans equips i millors pilots: l’Adrià i el Mec 

per Pata Negra i el Roger i el Pep per Mirakbé 

Sloting Plus. La igualtat es va decantar per 

aquests darrers per poques voltes. 

Gran cursa també per Los de Sempre, de menys a 

més per aconseguir la sisena posició final. Sempre 

un somriure, sempre la millor actitud, seguiu així, 

sempre! Darrera seu trobem Mirakbé Evolution, 

l’Albert i el Guillemat van patir un cotxe que 

anava perdent prestacions. Al final van descobrir 

la causa: una llanta torçada, llàstima!  

 

MÀNIGA 3. DIUMENGE TARDA 

La màniga més divertida i més despreocupada fou la de la tarda del diumenge amb tres 

equips locals que debutaven en curses de resistència i ho van fer prou bé: Forn del 

Barri es classificarien novens de la general, Vilabella 4x4 serien onzens i Atlètic 

Vilabella tretzens. Tots els pilots van acabar contentíssims pel resultat aconseguit (que 

era el de menys) i per la nova experiència. 

Esperem veure’ls ben aviat un altre cop! Tanmateix com la resta de pilots.  

Slot Vilabella agraeix la visita de tots amb el desig d’haver sigut uns bons amfitrions. A 

reveure! 

 

 


