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Dissabte, 26 de setembre del 2009

AUTOMOBILISME XXX Pujada al Puig Major

Juan Fernández, el rei del Puig Major,
rep un merescut i emotiu homenatge
M.C.S
Sens cap mena de dubte, la
XXX Pujada Automobilística
al Puig Major passarà a la història més pel multitudinari homenatge tributat al mític pilot
Juan Fernández que no pas per
la seva vertent esportiva, que
també va tenir el seu protagonisme.
I és que la presència del que
va ser indiscutible Rei del Puig
Major va eclipsar tot l’intens
cap de setmana esportiu, més
sobre qualsevol altra cosa.
Podem assegurar que ni ell
mateix s’esperava tots els reconeixements que va rebre al
llarg del cap de setmana i que
l’ompliren d’emoció i emotivitat.
A més, durant tot el cap de
setmana no es va cansar de signar autògrafs, llibres, fotografies i de fer-se fotos amb tots
els seguidors que li demanaren
fins i tot signà reproduccions
dels cotxes que va pilotar però
en format d’slot.
L’homenatge central es va
fer el dissabte horabaixa, just
després de finalitzar les dues
sessions d’entrenaments del
dissabte, amb presència dels
responsables de l’Escuderia
Serra de Tramuntana, del batle
Pep Lluís Colom i el propietari del restaurant Sa Teulera,
que va cedir l’espai per posar
el monolit.
El moment central va tenir
lloc quan el mític pilot acompanyat del batle, va procedir a
la descoberta, a la corba de
sortides de la pujada, d’un monolit amb una placa que deia
així: “En el dia del seu home-

natge , l’Escuderia Serra de
Tramuntana, el poble de Sóller
i l’automobilisme mallorquí
sabedors de que sempre ens ha
portat al seu cor, perpetúa el
mite indisociable que suposa
per a la Pujada al Puig Major
D. Joan Fernández Garcia mitjançant aquesta roca, per la
qual quedarà unit per sempre a
la terra que tant ha admirat i
estimat. Sóller, 19 de setembre
de 2009”.
Fernàndez assegurà que
mai de les maneres s’esperava
aquest homenatge i va mostrar
la seva gratitud cap a l’escuderia i tots els sollerics, mentre
que el batle va dir que era un
honor poder participar a a
l’acte.
Però aquí no va acabar
l’acte després es traslladaren al
pavelló del Puig, on seguiren
els reconeixements. Fernández
va fer entrega a Albert Frau,
responsable de l’escuderia
d’una miniatura del vehicle
amb el que va guanyar l’edició
de les noces de plata de la Pujada.
A més, el pilot sabadellenc
va entregar una medalla a tots
els participants a l’edició d’enguany de la Pujada i rebé alguns quadres amb reproducció
de vehicles seus i també la Cooperativa li va fer entrega d’un
lot de productes típics de Sóller.
Moment emotiu va ser quan
es va retrobar amb altres dos
renombrats pilots del seu
temps, Luís Martínez i Leif
Buttenhoff.
L’homenatge acabà amb
una entrevista
que li va
fer el cap de premsa de la Pu-

El pilot Luís Martínez, el seu fill Iñigo i Juan Fernández.

Fernàndez rebé una rèplica del monolit instal·lat a Sa Teulera.

jada Rafel Abraham, mentre es
projectaven diapositives amb
imatges del pilot amb els diferents vehicles que va pilotar.
Durant l’entrevista explicà
anècdotes i vivències de la
seva llarga vida esportiva.
Ja el diumenge i després de
la primera pujada oficial, Fernández va encapçalar, de copilot, el descens dels pilots fins a
la línea de sortida per afrontar
la pujada definitiva, després de
rebre un nou reconeixement.
Podem assegurar que Juan
Fernández tardarà en oblidar
aquest intens cap de setmana a
la Vall.

Un monolit recordarà per sempre la figura de Juan Fernández al Puig Major,

A dalt, Juan Fernández entregà a
Albert Frau, responsable de l’escuderia Serra de
Tramuntana, una
rèplica del vehicle
ambv el que guanyà la darrera edició del Puig Major
en la que participà, la 25ª.
A la dreta, Fernàndez lliurà medalles a tots els pilots.
A l’esquerra, Fernández, Zapata,
Frau, Pep Lluís
Colom i J. Bauzà.

Fernández es retrobà amb el mític pilot Buttenholf.

