
Triomf de Marcel Besolí-Guillem Plana a la Copa RECOSAP.       

L’equip de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Junior), Marcel Besoli-Guillem Plana van aconseguir el triomf 
a la Copa RECOSAP del XL Critérium del Berguedá. L’equip andorrà es va mostrar molt efectiu 
en la part final de la prova en la qual va aconseguir superar de manera clara al seu rival directe, 
Miguel Caniego.
És el primer triomf del pilot andorrà en una competició en la qual va debutar la passada tempo-
rada, aquest any  centrarà tots els seus esforços per aconseguir el títol.    

Malgrat la clara diferència que reflecteix la classificació final, Besolí paso moments de tensió 
sobretot a l’inici del segon bucle, així ho comentava: Ens vam situar al capdavant a la segona 
especial (Olost-Prats) i vam poder augmentar el nostre avantatge respecte a Caniego a 
La Guàrdia, aixì vam completar el primer bucle amb un avantatge de 23”. Semblava que 
la cosa estava ben encaminada però ...  en el segon pas per Alpens  es va complicar, 
vam quedar separats per tan sols 6” i dos especials per davant. Per sort a partir d’aquest 
moment vam estar encertats i el primer triomf no se’ns va escapar. El pilot andorrà es 
mostrava satisfet pel triomf però, sobretot, per les condicions en què l’havia aconseguit: Durant 
la part final del ral·li la pluja ha caigut amb força i la visibilitat s’ha reduït, sens dubte era 
molt complicat, les possibilitats de cometre un error eren grans. Per sort tot ha anat bé i 
ara ja ens centrem en la següent prova, a veure si aconseguim el pressupost necessari i 
podem lluitar pel títol fins al final.

La tercera prova del calendari de la Copa RECOSAP 2011 es correrà el dia 15 d’octubre en el 
6 Ral·li Sprint Open d’Avia.

Servei de premsa.

Classificació Copa RECOSAP - Critèrium del Berguedà.

1.-Besoli-Plana, 50’49.6 , 2.-Caniego-Segarra,  1’17.2 , 3.-Mengual-Olivé, a 3’55.5 .


