Alex Bercianos dona per acabada la temporada de ral·lis.
Alex Bercianos volia acomiadar la temporada a la Copa de Catalunya de Ral·lis de
terra, competint al costat del seu copi Joan Riba al volant del Fiat Stylo 2.0, però no ha
estat possible. El ral·li Pla d’Urgell, última prova del calendari d’esmentat certamen,
ha estat finalment anul·lada i en conseqüència les esperances del pilot de l’Automòbil
Club d’Andorra d’aconseguir el títol del Grup A-2 s’han vist frustrades.
La temporada no ha estat fàcil per a Bercianos, la falta de pressupost el va obligar
a canviar el Campionat d’Espanya de l’especialitat per la Copa catalana. A més ha
hagut de superar adversitats de tot tipus. Malgrat tot, Àlex es mostra satisfet amb el
resultat final, aquesta és la seva opinió: Per a nosaltres era important completar
una temporada sobre terra per adquirir una confiança que en aquest element
no teníem. Després d’aquesta temporada, acumulem l’experiència de dos anys
sobre asfalt i dos sobre terra, la qual cosa ens fa sentir més optimistes de cara
a afrontar qualsevol repte que se’ns pugui plantejar la propera temporada. A
part de valorar els coneixements acumulats durant aquest 2010, el pilot andorrà té
paraules d’agraïment per a les persones que han ajudat perquè el projecte s’hagi
pogut dur a terme: Sense l’ajuda d’Albert Llovera, que m’ha deixat seu Stylo
per poder competir, de l’Automòbil Club d’Andorra en l’apartat burocràtic de la
competició i del suport econòmic de meus esponsors, no hagués pogut iniciar
aquest projecte què, estic convençut, serà molt important de cara la propera
temporada.
És evident que Àlex Bercianos segueix amb la motivació intacta per seguir lluitant i
aconseguir el pressupost necessari per estar entre els protagonistes en algun campionat, de moment a definir, que li permeti seguir creixent com a pilot.
Classificació final de la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra - Grup A-2.
1.- Oriol Dot, 384 punts, 2.- Alex Bercianos, 350 p., 3.- Jordi Nualart, 144 p.
Servei de premsa.

