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LES PROMESES 

Alan Sáez 
Múixer del Club Múixing Monegros 

Un auténtic múixer de seca 
ERIC FALCO 

Per ais que no coneixen el múixing, és aquell es-
port que ens sembla tan atractiu a l'hivern, en qué 
un múixer va damunt d'un trineu llderat per un 
Don grapat de gossos i competeix en proves com 
la Pirena, on s'ha de complir un tracat, compe-
tint a nivell de cursa. Dones, encara que a prime
ra vista us sembli estrany, a Alpicat tenim un múi
xer de seca. Eli és l'Alán, tot un campió de Higa, 
a mes de subeapió de Catalunya i d'Espanya. 

D'on et ve aquesta af ic ió? 

Del meu pare, que des de jove competeix. Ac-
tualment també no fa i, com que l'acompanyava, 
em va agradar molt i jo també vaig fer múixing. 

Els gossos, to t un balitará? 

Oh, i tant! Están cuidats com a reis, com es me-
reixen. En tenim tretze, pero per correr en neces-
site s onze. El meu pare competeix amb sis i jo 
tamb é m'entren o amb sis, encara que quan com-
peteix o a la lig a infantil d'Arago nomos puc fec
ho amb dos. 

Qui so n aqüeste s preciositats ? 

Dos gossetes, la Sandy i la Fly. La Sandy és una 
mésela de cacadora i husky i la Fly, una mésela 
de gos Hebrer i husky. EJ meu pare sí que compe
teix amb huskys. 

Qué és el car? 

Dones, com que a les nostres terres no h¡ ha neu, 
llavors correm amb el car, que és com un trineu 
amb tres o quatre rodes per competir sobre 
térra. 

Un gra n any per a tu , verítat ? 

En neu, plata al campionat d'Espanya, i en tér
ra, al Campionat de Catalunya també he que-
dat segon. I campió de Higa a Aragó. 

Un objecti u qu e t'hagi s fixat ? 

Esperar dos anys per complir els catorze i po
der competir amb tots els gossos. 

Nom: Alan Sáez Quintas. 
Data de naixement: 12 de 
maride 1996. 
Lloc: Alpicat 
Estudis: 6é de primaria. 
Institut: Claver. 
Club: Club Múixing 
Monegros. 
Categoría: Infantil. 

 Em menjaria un bon plat.. 
De pizza i d'arrós a la 
cubana. 
» I no menjaria mai... 
Peix 
» M'agrada escoltar... 

Ska-P i El Canto del Loco. 
» Un llibre. 
La llamada de lo salvaje i 
La jefa de la banda. 
> Faría un viatge a... 
Faria un creuer. 
I Un somni 
Anar algún dia a Alaska. 
 Recomana'ns una pel-lí. 

Una de l'Astérix ¡ l'Obélix. 
> No em perdo de la tele... 
El internado. 
I Qué fas al temps lliure? 
M'agrada anar amb bici i 
també jugo a básquet al 
CB Alpicat. 
I A qué jugues amb la PS2? 
A jocs d'acció i de cotxes. 

mailto:asanche2@diarisegre.com
mailto:lserrano@diarisegre.com

