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El vilamajorí Àlex Palou campió de la
IndyCar
El de Sant Antoni de Vilamajor guanya la màxima categoria americana de
monoplaça i es converteix en el primer pilot estatal en aconseguir-ho

Àlex Palou campió de la IndyCar | Honda Racing

El pronòstic s'han fet realitat i Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar en el Gran Premi de
Long Beach, la màxima categoria americana de monoplaça i en el seu segon any a la competició el
jove pilot de Sant Antoni de Vilamajor, 24 anys, s'ha convertit en el primer pilot de l'Estat
espanyol en aconseguir-ho.
Àlex Palou que ha entrat a la meta en quarta posició, en tenia prou en fer-ho en l'onzena, ha tingut
la cursa controlada en tot moment i des de la novena plaça on ha començat la carrera decisiva ha
anat guanyant posicions fins consolidar-se en aquesta quarta posició. Després d'aquesta victòria el
vilamajorí es converteix en una de les grans figures del motor internacional.
El pilot de l'equip Chip Ganassi ha estat, sense cap mena de dubte, qui ha merescut el títol ja
que ha sigut qui ha liderat durant més setmanes que cal altre pilot i ha sabut mantenir la sang
freda quan han arribat els problemes, com tres gripades de motor que li van fer perdre molts
punts i, fins i tot, el liderat en moments decisius de la competició.
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ALEX PALOU IS YOUR 2021 INDYCAR CHAMPION!
?? ??????: ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ????????!@AlexPalou
(https://twitter.com/AlexPalou?ref_src=twsrc%5Etfw) | @IndyCar
(https://twitter.com/IndyCar?ref_src=twsrc%5Etfw) | @NTTDATAServices
(https://twitter.com/NTTDATAServices?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/l3QyfONceN
(https://t.co/l3QyfONceN)
? Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) September 26, 2021
(https://twitter.com/CGRTeams/status/1442241143006285826?ref_src=twsrc%5Etfw)
El podi final del campionat ha quedat amb Àlex Palou (Ganassi) en primer lloc amb 549 punts;
Josef Newgarden (Penske) - 511 punts; Patricio O'Ward (McLaren SP) - 487 punts.
La carrera es va viure amb intensitat a Sant Antoni de Vilamajor i els veïns del municipi van poder
seguir la carrera des del Casal dels Avis. L'Ajuntament ha piulat la felicitació a Àlex Palou

?El vilamajorí @AlexPalou (https://twitter.com/AlexPalou?ref_src=twsrc%5Etfw) es proclama
campió de la #IndyCar2021
(https://twitter.com/hashtag/IndyCar2021?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i una llegenda
convertint-se en el 1r espanyol a aconseguir-ho ?
El jove de només 24 anys, ha aconseguit un lloc en la història de l'automobilisme mundial?
Enhorabona Àlex, ets un crack!! ?? pic.twitter.com/2oawFJ1rn7https://t.co/2oawFJ1rn7)
(
? Ajuntament SAV (@savilamajor_cat) September 27, 2021
(https://twitter.com/savilamajor_cat/status/1442397447423238144?ref_src=twsrc%5Etfw)
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