
Àlex Bercianos compleix amb les expectatives 
previstes a l’Empordà. 
Després de més de dos anys d’absència del món dels ral·lis, Àlex Bercianos va tornar a sentir-se pilot de l’especialitat 
en al 27è Ral·li Empordà, Al costat de Marc Sauleda a l’habitacle del Citroën C2 R2 de l’equipo CV Esport, el pilot de 
l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va aconseguir situar-se a la quarta posició del Grup A  i en la 11ª plaça de la classi-
ficació absoluta. Per Bercianos aquest resultat i el desenllaç general de la prova satisfà les previsions creades per a la 
prova que, representava el seu primer contacte amb un entorn totalment nou (cotxe, copilot, equip, ....)  

Bercianos va resumir d’aquesta manera la seva actuació a la prova de la Bisbal d’Empordà: Hem plantejat el ral·li 
sense prendre cap risc. Es tractava de començar un procés d’adaptació i crec que hem aconseguit el nostre 
objectiu. Hem estat on ens corresponia, és a dir per darrere dels Mitsubishi  i la resta d’equips que lluiten pel 
triomf absolut. El ritme dels nostres rivals directes de categoria és molt bo i penso que nosaltres hem de tre-
ballar per estar al seu nivell. Estic molt content de com han sortit les coses en la meva tornada als ral·lis. Amb 
tot, Bercianos no es va lliurar d’algun dels problemes que acostumen a ser habituals al món dels ral·lis: Doncs sí, va 
anar en el primer pas per la Ganga, ens vam quedar sense embragatge en el moment de prendre la sortida. Vam 
poder superar l’especial, encara que a un ritme més lent, es va solucionar el problema i vam seguir competint 
que és del que es tractava. Vaig acabar molt satisfet del rendiment del cotxe i de l’equip. El procés d’adaptació 
està en marxa i crec que en la direcció correcte.

Àlex Bercianos tornarà a l’activitat el proper mes de setembre, concretament els dies 1 i 2, amb la disputa del 13è Ral·li 
de terra de Cervera, vàlid per al Campionat de Catalunya absolut i per a la Copa de Ral·lis de terra 2012. En aquesta 
prova Bercianos pilotarà un Peugeot 207 de l’equip Mavisa i comptarà amb Adrià Aragó com a copilot.

Servei de premsa.

Resultats del 27è Ral·li Empordà.

Classificació Scratch:
1.-Gaig-Astudillo (Porsche 911 GT3), 39’36”0, 2.-Garcia-Pujol (Mitsubishi Evo X) a 0’57”9, 3.-Orriols-Muñoz (Mitsubishi 
Evo X) a 1’07”3, .... 11.-Bercianos-Sauleda (Citroën C2 í2) a 3’43”4. 

Classificació Grup A Classe 6:
1.-Jimenez-Viñas (Peugeot 206 XS), 42’04”5, 2.-Nieva-Grau (Peugwot 106 GTi) a 0’17”7, 3.-Agusti-Viñas (Peugeot 206 
XS) a 1’05”7, 4.-Bercianos-Sauleda (Citroën C2 R2) a 1’15”0, 5.-Garcia-Rosa (Peugeot 206 XS) a 3’19”4.


