
Marcel Besoli i Albert Ayllon joves pilots A.C.A. - Ral·lis 2011.    

Un any més, l’Automòbil Club d’Andorra (A.C.A.) seguirà amb el seu suport incondicional als pilots del Principat. En 
aquesta ocasió seran els equips, Marcel Besoli-Guillem Plana i Albert Ayllon-Carles Sasplugas, els que estaran al Pro-
grama de Joves Pilots de l’entitat andorrana en l’apartat de Ral·lis. 
La Copa RECOSAP 2011 és la competició triada per Besolí i Ayllon per demostrar les seves habilitats al volant d’un Peu-
geot 206 XS. L’objectiu de tots dos és coincident en les ganes que tenen de demostrar les seves possibilitats en cadas-
cun dels ral·lis. Per aconseguir-ho Besolí tindrà molt presents les situacions viscudes al llarg de la passada temporada 
per seguir progressant, mentre que el debutant Ayllón s’esforçarà a aplicar, de manera ràpida i eficaç, els coneixements 
teòrics que ha anat adquirint.      

Així doncs Marcel Besolí competirà per segona temporada consecutiva en la Copa RECOSAP, amb la mirada posada 
en les posicions davanteres de la competició, així ho comentava: L’any passat, en la temporada del debut a tots els 
nivells, vam aconseguir acabar a la tercera plaça de la Copa. L’experiència acumulada al llarg de l’any passat 
m’ha de servir per estar de manera habitual en la lluita pel triomf de la categoria en cada carrera, almenys aquest 
és l’objectiu a priori, veurem que passa a partir del proper dissabte. El jove pilot de l’A.C.A., afronta amb optimisme 
la RECOSAP 2011, a pesar dels canvis realitzats: Pel que fa a la mecànica, cal esmentar que seguirà sent un Peu-
geot 206 XS el cotxe amb el qual competirem però, a diferència de l’any passat, serà en tots els ral·lis el mateix, 
és a dir el sorteig de vehicle previ a cada carrera no es farà. Un altre canvi rellevant respecte a la passada edició 
de la RECOSAP estarà a l’habitacle del Peugeot, aquest any m’acompanyarà Guillem Plana.  

Per a Albert Ayllon la situació serà ben diferent, tan per ell com pel seu copi, Carles Sasplugas, tot serà nou, aquestes 
eren les seves paraules abans de desplaçar-se a la Pineda: Tenim moltes ganes de començar per veure on estem 
respecte als altres equips de la RECOSAP. Per a nosaltres tot és novetat, el Pacha serà el nostre primer ral·li 
fora d’Andorra i esperem agafar de manera ràpida la dinàmica habitual d’una cursa d’aquestes característiques. 
Crec que hem fet un bon treball en els reconeixements, encara que ho haurem de confirmar en la competició. 
Així doncs Ayllon-Sasplugas, que per primera vegada entren al Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, 
es plantegen la temporada sense objectius definits quant a resultats: És evident que ens agradaria guanyar, però 
per a nosaltres, és molt important anar progressant cada vegada que sortim a competir. Això passa per anar 
coneixent el Peugeot 206, millorar les notes en els reconeixements, saber trobar un bon ritme des de l’inici, ... 
veurem quines són les sensacions en el nostre debut i a partir d’aquí seguirem treballant en els aspectes que 
més ens convingui.

Besolí i Ayllon tindran el seu primer repte de l’any dissabte que ve (dia 19) a partir de les 13h00, moment en que s’iniciarà 
el III Ral·li Pacha-La Pineda, una prova en la qual tindran que superar un total de 248,78 kms., dels quals 56,74 kms., 
es correran contra el crono.   

Calendari de la Copa RECOSAP 2011:
19/3 Ral·li Pacha-La Pineda, 6/4 Ral·li Empordá, 14/5 Ral·li Berguedá, 15/6 Ral·li Aviá, 12/11 Ral·li 2000 Viratges.        

Servicio de prensa.


