
Prometedor inici de temporada de Marcel Besoli i Albert Ayllon a La Pineda .     

Marcel Besoli-Guillem Plana i Albert Ayllon-Carles Sasplugas, van completar  en la 3ª i 5ª posició respec-
tivament, la seva participació en el III Ral·li Pacha - La Pineda, prova inicial de la Copa RECOSAP 2011. 
Així doncs els equips que durant la present temporada estaran al Programa de Joves Pilots de l’Automòbil 
Club d’Andorra, en l’apartat de Ral·lis, van complir amb les expectatives previstes per a aquest ral·li inicial. 

Besoli-Plana eren líders de la classificació provisional de la RECOSAP després de disputar la primera 
passada per les tres especials que configuraven el recorregut. En la segona passada, disputada de nit, no 
van poder mantenir el ritme i van cedir davant l’embranzida de Mengual-Olivé, guanyadors en la prova de 
l’Ecuderia Costa Daurada, després de protagonitzar un excel·lente final de cursa..
Per a l’equip debutant, Ayllon-Sasplugas, la prova va resultar complicada. Durant la primera part del ral·li 
els seus registres van estar prop dels rivals immediats a la classificació. La continuació no va ser tan posi-
tiva per als seus interessos i en les especials nocturnes la seva falta d’experiència va resultar determinant, 
al final es van donar per satisfets amb la cinquena plaça, sobretot, perquè el marge per millorar és molt 
ampli   .   

La igualtat ha estat la nota predominant en aquesta primera part del ral·li, les diferències han estat 
mínimes i de moment tinc un lleuger avantatge de gairebé 2”, respecte a Coscollola-Miguelez,  que 
intentarem mantenir en el que falta per disputar. Aquestes eren les paraules de Marcel Besoli en el 
passeig de la Pineda, una vegada disputada la primera meitat del recorregut. Es mostrava confiat a poder 
defensar la primera plaça en la recta final de la prova però no va poder ser: No vam iniciar bé aquesta 
segona part, vam perdre massa temps en l’especial espectacle i a partir d’aquí Coscollola se’ns 
va escapar i Mengual ens va sorprendre amb un final de ral·li molt bo. Ho vam intentar fins al final 
però, de nit, els nostres rivals van ser mes efectius. És evident que hem de millorar en el pilotatge 
amb llum artificial.  

Per la seva banda, Albert Ayllon estava molt satisfet de la seva actuació en general, així valorava el seu 
debut: La lectura que fem de la nostra actuació en aquest ral·li és molt positiva. Hem pogut compro-
var que tenim que millorar per estar mes amunt a la classificació. Hem tingut contratemps de tot 
tipus i els hem solucionat de vegades amb una mica de sort. De tota manera hem acabat el ral·li, 
aquest era el nostre objectiu principal, i a més ho hem aconseguit en un traçat molt brut i complicat. 
Ayllon-Sasplugas deixen La Pineda contents però amb una llista de coses a millorar de cara a la propera 
cita: Hem de millorar en les notes i sobretot en la nostra entesa a l’especial. Cal evitar els dubtes 
que avui han sorgit per ser mes efectius, a mes de seguir descobrint les reaccions del Peugeot 206 
XS, per evitar situacions de risc.

La propera cita de la Copa RECOSAP 2011 es disputarà els propers dies 15 i 16 d’Abril, serà el Ral·li 
Empordà.  

Servei de premsa.


