
Josep M. Dabad campió de Catalunya de velocitat.     

Després del triomf aconseguit a Alcañiz, Josep M. Dabad es va proclamar campió de Catalunya de 
Velocitat, en la temporada del seu debut al món de la competició automobilística.
El pilot andorrà va saber imposar, una vegada més, la potència del Seat Leon de l’equip Monlau 
Competició per superar clarament als seus rivals directes en el campionat esmentat. En aquesta 
ocasió Dabad va haver de posar tot de la seva part sobre la pista aragonesa per imposar-se al 
Seat Leon del pilot local Diego Puyo, mentre que el tercer lloc del podi el va ocupar Jesus Muniesa 
(Porsche 996).     
     
L’últim meeting del campionat català de velocitat va compartir escenari amb l’aragonès i l’estruc-
tura de les proves va ser diferent. En aquesta ocasió no va haver-hi canvis de pilot en la mateixa 
carrera, cada pilot va disputar una prova acumulant cadascun dels resultats a la classificació del 
campionat.      

Josep M. Dabad, no va tenir cap problema per superar als seus rivals del campionat català, però 
va haver d’esforçar-se per aconseguir el triomf absolut en la carrera que va disputar, així ho 
comentava: La veritat és que la carrera va ser emocionant i amb avançaments constants, 
al final vaig aconseguir un triomf molt treballat i em sento molt feliç precisament per 
això perquè no va ser gens fàcil. A part de divertir-se en la carrera, Josep M. va aconseguir 
confirmar el seu primer títol en la temporada del seu debut: La temporada ha estat en general 
molt positiva, conèixer les pistes dels circuits espanyols era molt important per afrontar 
objectius més ambiciosos. A més de complir aquest objectiu, he aconseguit  bons cronos 
el que em dóna molta confiança. Pel que fa al títol català, el vam iniciar com a procés 
d’adaptació al cotxe i el final ha estat immillorable.

Classificació del sisè meeting del Campionat de Cataluña de Velocitat.

1ª.Carrera: 1.-Josep M. Dabad (Seat Leon), 22’15.510 2.-Diego Puyo (Seat Leon) a 0’02.278, 
3.-Jesus Muniesa (Porsche 996) a 0’11.871 .

En els 500 km d’Alcañiz Josep M. Dabad va ser víctima de la mecànica.

Josep M. Dabad, compartint el volant d’un Seat Leon de l’equip Monlau Competició amb Josep 
Oriola i Arnau Merlos, no van poder completar la prova de resistència organitzada per Vline Orga-
nització que de manera habitual posa el punt final a la temporada de l’especialitat.

Oriola-Dabad-Merlos, malgrat sortir des de la pole-position, no van poder aprofitar la situació per 
distanciar als seus rivals. En la primera corba de la carrera van tenir un lleuger toc que els va fer 
perdre algunes posicions, després una punxada i en la segona hora de carrera problemes mecà-
nics, van fer que no poguessin fer realitat les excel·lents expectatives que s’havien creat després 
dels entrenaments oficials.

Servei de premsa.


