
Joan Carchat: Ha valgut la pena córrer el Berguedà.  

Amb aquestes paraules valorava de manera molt positiva, la seva participació en el XL Critèrium 
del Berguedà. En aquesta edició del ral·li de l’Escuderia Gironella, Joan Carchat-Claudi RIbeiro 
(Leites) no tenien la pressió de fer un bon resultat per mantenir posicions en un campionat. 
L’objectiu era millorar la competitivitat del Suzuki Swift pensant en les properes carreres del nord 
d’Espanya de la Copa de l’esmentada marca.
Malgrat tot Carchat ha estat el pilot ràpid de sempre, que quan ha aparegut la pluja ha incremen-
tat el ritme i ha portat al límit el seu Suzuki. Al final s’ha situat en la 8a., posició de la classificació 
absoluta, acabant el ral·li amb una 4a., posició scratch a l’especial que tancava la jornada (La 
Guàrdia).

Vam anar a la VilaJoiosa sense gairebé conèixer el cotxe, el resultat va ser excel·lent, però 
no podíem repetir l’experiència. Entre fer un test privat o una prova del campionat català, 
ens vam decidir per aquesta opció i estic convençut que hem encertat. Així explicava 
Carchat el perquè de la seva participació en el Berguedà, i continuava així donant detalls de 
com s’ha desenvolupat la prova: La veritat és que no recordava com era córrer sense tenir 
la pressió de pensar en el resultat ... A més hem tingut molta sort amb la climatologia, ha 
plogut molt i hem tingut l’opció de provar pressions de rodes, suspensions, ... entre altres 
detalls, sobre l’asfalt mullat. Això ens pot ser molt útil en les curses de la Copa, a Galícia 
o Astúries, en les quals la pluja acostuma a aparèixer. Veurem ...  de totes maneres marxo 
de Gironella molt satisfet del treball realitzat. 
 
Els dies 3 i 4 de Juny, el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra afrontarà amb més tensió la segona 
cita de la Copa Suzuki Swift 2011. Serà a Vigo en una nova edició del Ral·li Rias Baixas.

Servei de premsa.

Classificació scratch XL Critèrium del Berguedà:

1.-Membrado-Ribolleda (Mitsubishi) ,53’53.8 , 2.-Llinas-Torra (Mitsubishi), a 1’18.0 , 3.-Gaig-
Astudillo (Porsche 911 GT3) 1’21.4 , 4.-Domingo-Venceslao (Peugeot 206 S1600), 2’32.3 , 
5.-Orriols-Muñoz (Mitsubishi), 3’38.9 ... 8.-Carchat-”Leites” a 6’17.4 .


