
Àlex Bercianos-Adrià Aragó tancaran el 2012 
competint a Tàrrega.    
Àlex Bercianos-Adrià Aragó, al volant del Peugeot 207 de Mavisa Sport, estaran dissabte que 
ve (dia 1 de desembre) entre els participants del 19è Ral·li de terra de Tàrrega, última prova 
del Campionat de Catalunya de ral·lis i de la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra. Així doncs, 
Alex Bercianos acabarà l’any completant el calendari que va presentar a principis de temporada 
pensant en un 2013 en què, espera tenir objectius més exigents.    

En aquesta última prova de l’any, organitzada per WRC Management, Bercianos es trobarà 
amb un traçat de 59,04 km cronometrats i solament 8 km d’enllaç. Els quilòmetres de velocitat 
estaran distribuïts en 6 especials (2 de diferents).
 
Per al pilot andorrà poder tancar la temporada a Tàrrega és molt important, així ho comentava: 
Crec que a Quart vam demostrar que tenim un bon ritme i que podem competir amb els 
més ràpids del campionat, però ens vam quedar a mig fer. Tenir que abandonar quan 
lluitàvem pel triomf de la nostra categoria va ser dur. Intentarem completar el treball a 
Tárrega.  
Bercianos, també valora de manera molt positiva poder acabar l’any competint: No hi ha dubte 
que haver trobat el pressupost necessari per poder dur a terme el calendari previst és 
una gran satisfacció. En aquest sentit estic molt agraït a les persones que m’han ajudat i 
per tant m’han demostrat la seva confiança en el projecte que els hi vaig presentar.

El 19è Ral·li de terra de Tàrrega es correrà durant la jornada del proper dissabte. A primera 
hora del matí els equips inscrits tindran l’oportunitat de fer l’única passada de reconeixements 
per l’especials. A les 11h30 s’iniciarà el ral·li des del parc d’assistència, el final de la prova està 
previst a partir de les 15h53.

Servei de premsa.


