
Debut amb podi per Carchat-Ribeiro al Ral·li La Vila Joiosa.  

Joan Carchat-Claudi Ribeiro van protagonitzar un excel·lent debut a la Copa Suzuki 2011 en el 21 Ral·li La Vila Joiosa, 
primera prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt i, també, prova inicial de la Copa mono-marca de Suzuki. 
L’equip, que forma part del programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, malgrat haver de superar els 
problemes habituals d’un debut, van estar sempre entre els millors arribant a comandar la classificació provisional de 
l’esmentada Copa, després de disputar-se les dues primeres especials. Al final van completar la prova en la tercera 
posició, entre els Suzuki Swift, i per tant van ocupar una plaça de podi en el dia del seu debut en una prova de l’espanyol 
de ral·lis.   

Carchat-Ribeiro van iniciar el ral·li a un ritme inesperat, van anar a per totes des del mateix començament i van marcar 
el segon millor crono en la primera especial del dia (Orxeta-Relleu), després van ser els més ràpids en la segona (Sella-
Relleu) situant-se líders provisionals de la Copa Suzuki amb 6” d’avantatge sobre Pérez-del Barrio, equip que al 2010 
es va situar a la segona plaça de l’esmentada Copa. En el segon bucle les coses no van rodar tan bé per al pilot de 
l’Automòbil Club d’Andorra que no va aconseguir repetir els registres anteriors i es va veure desplaçat a la tercera plaça, 
a 5” del primer lloc, que en aquells moments ocupava l’equip gallec Pazo-Piris.
En la continuació Carchat-Ribeiro no es van donar per vençuts i van seguir sorprenent a tots els presents, amb registres 
impropis d’un equip debutant en la Copa Suzuki. Va acabar la tercera secció del dia amb Carchat en tercera posició a 
7” del líder (Pernia) però amb diferències mínimes amb els rivals que el seguien. Mancant l’última passada per Callosa 
i Confrides-Relleu, els tres primers de la Copa Suzuki estaven separats per menys de 12” i per tant amb opcions al 
triomf. En aquesta part final, Carchat es va mostrar més conservador i es va limitar a assegurar la seva plaça en el podi.

Vam arribar a Vila Joiosa amb molts dubtes, vam anar descobrint una prova del Campionat d’Espanya a mesura 
que ens anàvem trobant amb les situacions imprevistes ... en fi ha estat bastant dur. I ens quedava el més impor-
tant, el Suzuki Swift, no havíem fet cap test i en aquest aspecte potser teníem l’interrogant més gran del cap de 
setmana. Les coses van començar molt bé i després de la primera secció érem capdavanters ... increïble. En la 
segona secció vaig voler pilotar més fi i els temps no han sortit, a pesar que les sensacions eren bones. Aquest 
era el comentari de Carchat durant el reagrupament de meitat de ral·li. Com de costum estava animat i reconeixia que 
la falta d’experiència ha estat important en alguns moments de la prova, aquestes eren les seves paraules: Els equips 
que han millorat els registres en la segona passada del matí han fet un encreuament de pneumàtics entre la 
primera i segona secció i nosaltres ... anirem aprenent. De cara a la segona part del ral·li seguirem al nostre 
ritme i procurarem estar entre els més ràpids. I van acabar en el podi,  no hi ha dubte que van aconseguir el seu 
objectiu més optimista.  
 
La propera cita de la Copa Suzuki 2011 està prevista per als dies 4 i 5 de Juny, serà una nova edició del Ral·li Rias 
Baixas. Així doncs, a Joan Carchat li queden dos mesos per treballar en el seu Suzuki Swift i per completar el seu pres-
supost que, amb tota seguretat, serà la tasca més complicada.

Classificació del 21 Ral·li La Vila Joiosa - Copa Suzuki Swift:
1.-Pazo-Piris,1h50’16.6 , 2.-Pernia-Odriozola, a 0’08.9 , 3.-Carchat-Ribeiro, 0’26.2 , 4.-Rey-Uzal, 0’42.8 , 5.-Perez-del 
Barrio, 0’53.3
  

Servei de premsa.


