
Àlex Bercianos modifica el seu calendari de final 
de temporada.
El cap de setmana vinent (dies 26 i 27 d’octubre) Àlex Bercianos tenia previst participar en el 
52è Ral·li 2000 Viratges, prova vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis que, una vegada 
més, organitzarà l’escuderia Biela Club Manresa.
Amb tot, el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra ha hagut de desistir de la seva idea inicial ja que 
no disposa de vehicle per participar en la prova. Cal esmentar que el Citroën C2 R2 Max de 
l’equip CVSport, amb el qual havia de sortir des del podi de Manresa, va ser venut per aquest 
equip i les gestions posteriors per trobar un altre cotxe competitiu no han tingut resultat positiu.  
 
Malgrat la contrarietat que suposa fer un canvi d’aquest tipus a final de temporada, el pilot 
andorrà no s’ha quedat de braços creuats i està buscant una solució per seguir en actiu. Sembla 
que està en vies de trobar-la, aquest era el comentari que feia: De moment no està del tot 
confirmat, però hi ha la possibilitat de disputar les dues últimes proves del campionat 
de Catalunya de ral·lis de terra amb un Peugeot 207, concretament el de Mavisa. L’acord 
entre nosaltres és total i falta únicament que es confirmi la disponibilitat del vehicle per 
les dates en les quals es disputaran les esmentades proves. 
D’aquesta manera, Bercianos completaria una temporada en la qual hauria competit en mun-
tanya i ral·lis tant de terra com d’asfalt, una preparació ideal pensant en el projecte 2013. Cal 
remarcar, respecte a la propera temporada, que tot avança segons els plans previstos inicial-
ment: Així és, ara mateix participar en el Campionat d’Europa, concretament en 6 carreres, 
està més a prop. No és fàcil però anem concretant detalls, de moment encara no tenim 
assegurada del tot la nostra presència en l’esmentat campionat, però sóc optimista. 

Ara mateix, el primer repte que ha de superar Àlex Bercianos és tornar als ral·lis de terra des-
prés de tres temporades d’absència. El Ral·li de la Terrissa, organitzat per l’Escuderia Peu a 
Baix, és el triat per aquest retorn. La cita és el 3 de Novembre a Quart (Girona).

Servei de premsa.


