
Besolí-Carulla segueixen abonats  
al podi del Volant RACC 2015.
Marcel Besolí-Xavi Carulla (Peugeot 107-Joel Guerrero Competición) van aconseguir una tercera 
posició molt treballada en el 30º Ral·li Empordá, primera prova sobre asfalt del Volant-RACC 2015. 
Així doncs, el pilot andorrà ha aconseguit acabar les tres proves disputades fins ara, dues de terra 
i una d’asfalt, a la tercera plaça. Aquesta regularitat li ha situat a només 2 punts del liderat de 
l’esmentat campionat.

La cita del català de ral·lis, organitzada per la Escuderia Baix Empordá, es va disputar en un esce-
nari molt conegut i d’espectaculars records per als afeccionats als ral·lis. La Ganga (6,34 km), Santa 
Pellaia (8,40km) i Els Angels (15,65 km) eren les especials a superar, en dues ocasions cadascuna.
Des del primer pas per La Ganga, Besolí-Carulla es van situar en la lluita pel podi. En aquesta pri-
mera cronometrada ja es van situar a la tercera posició a 3” dels més ràpids.
Després de Els Angels (Sta Pellaia va ser neutralitzada), Frigola-Morales van ampliar diferències 
mentre que un grup de cinc equips van quedar en la lluita per les restants posicions de podi sepa-
rats per 10”.
En la segona secció, les alternatives es van succeir i Besolí va retallar distàncies amb el seu 
predecessor, Oviedo-Miguez, fins al punt d’arribar a l’inici de l’última especial amb menys de 2” 
de diferència entre tots dos. El pilot andorrà no va poder superar al seu rival però sí mantenir les 
diferències amb els que venien per darrere, entre ells el líder provisional del campionat (Corneto-
Noguer).

Al final de la prova, Marcel Besolí es mostrava satisfet amb el resultat aconseguit encara que reco-
neixia que el segon lloc va estar molt a prop: La veritat és que ho hem intentat, en la segona 
secció millorem de manera considerable els nostres registres i, en iniciar l’últim tram a 
només 2” de diferència, pensava que la segona posició era possible. Malgrat tot, molt con-
tent amb el resultat, sobretot perquè hem retallat diferències amb el lider del campionat. Ara 
estem a 2 punts, veurem que passa a l’Osona.

Així és, la propera cita del Volant RACC 2015 serà la prova de la Escuderia Osona que es disputarà, 
com és habitual, la primera setmana de juliol (dies 3 i 4).

Servei de premsa.

Clasificacions 30è Ral·li Empordá.
Absoluta.
1.-Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 39’01”8, 2.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3) a 0’32”6, 3.-Llinás-Torra (Mitsu-
bishi Lancer Evo X) a 0’44”0, 4.-Teixidó Amigo (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1’46”4, 5.-Marsol-Martin (Mitsubishi Lancer Evo 
IX) a 2’14”7..... 58.-Besolí-Carulla (Peugeot 107) a 8’36”0.

Volant RACC.
1.-Frigola-Morales, 47’07”1, 2.-Oviedo-Miguez, 0’21”1, 3.-Besolí-Carulla, a 0’30”7, 4.-Cornet-
Noguer, a 0’34”7, 5.-Castan-Coronado, a 0’36”5, 6.-Bassas-Brugué a 0’36”9.


