
En el Rias Baixas 2011, una altra espectacular actuació de Carchat-Leite.  

Joan Carchat-”Leite” (Suzuki Swift) van demostrar en el 47 Ral·li Rias Baixas - Vodafone que el podi de La Vilajoiosa no 
va ser una casualitat i van repetir a la seva primera presència a les carreteres gallegues, concretament de la província 
de Pontevedra. La segona posició final en la prova de l’Escuderia Rias Baixas, marcant el millor crono en dues de les 
especials, és la millor recompensa per a l’equip andorrà que van tenir una carrera marcada pels problemes que els va 
originar el canvi de velocitats, des dels compassos inicials del ral·li. 
Així doncs, fins a aquest moment les dues carreres disputades les han saldat amb dos podis i amb el convenciment  de 
tots els que segueixen habitualment el campionat que, el triomf pot arribar en qualsevol moment.        

L’equip de l’Automòbil Club d’Andorra (A.C.A.) van iniciar el ral·li a un ritme excel·lent, que els va portar a marcar el 
millor temps a la tercera especial del dia (segona passada per Covelo). A mes, es van situar a la cinquena posició de 
la provisional de la Copa al final de les dues seccions matinals. El seu desavantatge era de tan sols 8” respecte al líder 
que en aquell moment era l’equip càntabre Victor Pérez-Rodolfo del Barrio. Els problemes de canvi eren evidents en el 
Swift de Carchat, però en cap moment van pensar a deixar de lluitar pel triomf.
A la part final del Ries 2011,  l’emoció va pujar molt. Carchat-”Leite” van seguir llançats i van estar sempre entre els tres 
millors dels parcials. Van marcar el millor registre a la penúltima especial i es van situar a 7” de Perez-Del Corral mancant 
disputar els últims 17,17 kms., (Ponteareas) de la prova. Al final però el triomf no va ser possible. 

Estem molt satisfets amb el resultat, sobretot de la manera que l’hem aconseguit. Era la nostra primera carrera 
a Galícia i no coneixíem ress del lloc per on transcorrien les especials. La nostra adaptació ha estat molt bona, 
solament cal lamentar els problemes de canvi que ens han fet patir més del necessari. Malgrat tot, ens anem de 
Vigo amb una dosi extra de moral en haver superat a pilots locals i amb anys d’experiència a la Suzuki. Aquesta 
era la valoració que feia Carchat de la seva primera participació en el Ries Baixas i en la qual ha tornat a sorprendre a 
tots. A més no amagava que el seu objectiu és seguir atacant i estar en condicions de lluitar pel triomf a la fi de 
temporada: Seguirem amb la nostra manera habitual d’afrontar les carreres, sempre intentarem anar al màxim a 
lluitar pel triomf, és la nostra manera de córrer i de moment no ens ha anat malament. També seguirem treballant 
a l’altre front que tenim obert, el del pressupost, sobretot per poder preparar millor la carreres. 
 
Joan Carchat-”Leite” tindran una nova oportunitat de demostrar el seu ímpetu dins de quinze dies en un escenari situat 
també a Galícia. El Ral·li d’Orense serà el seu repte els propers dies 17 i 18 de juny. 

Servei de premsa.

Classificació del 47 Ral·li Rias Baixas-Vodafone - Copa Suzuki Swift:
1.-Ll. Perez-Del Corral, a 1h49’18.3 , 2.-Carchat-Ribeiro, 0’15.3 , 3.-Pazo-Piris a 0’29.8 , 4.-V.Perez-del Barri 0’45.1 , 
5.-Monarri-Sanjuan,  a 1’30.7 .


