
Claudi Ribeiro: Acabar la temporada amb 
bones sensacions és l’objectiu
La temporada acabarà dissabte que ve (dia 18) amb la disputa del 57è Ral·li 2000 Viratges. Claudi Ribeiro “Lei-
te”-Marta Anglada (Peugeot 2018 1.2) esperen tenir, en aquesta recta final, la sort que durant la temporada se’ls 
ha mostrat esquiva i no els ha permès disputar una prova, vàlida pel Volant RACC / Trofeu Mavisa, en condicions 
de lluitar pel triomf.

L’escenari a superar no l’hi posarà fàcil, el 57è Ral·li 2000 Viratges serà la prova exigent de sempre, amb moltes 
hores pendents dels imprevists que comporta una prova d’aquestes característiques, en la qual mantenir la con-
centració resulta complicat.

Especials conegudes pel pilot Automòbil Club, com Vilaredes (10,56 km) i Taurons (11,40 km) que es disputaran 
en les primeres seccions i Castellfollit (7,55 km), Talamanca (8,74 km) i Rocafort (6,51 km), en la fase decisiva del 
ral·li, formen part d’un recorregut que té un total de 436,36 km, dels quals gairebé un centenar seran de velocitat, 
repartits entre 11 especials cronometrades (5 diferents).

Leite, sempre optimista malgrat tot, mostra la seva inquietud per començar a competir, de moment els reco-
neixements de les especials han estat molt positius: Són trams molt bonics, m’agraden i estic convençut 
que aquesta vegada hem d’estar entre els millors del Volant. Hem tingut problemes en gairebé totes les 
proves en les quals hem participat i espero que a Manresa les coses surtin millor. Acabar l’any amb un 
bon resultat seria un estímul important per començar a pensar en propers projectes. Ni tan sols la dificultat 
que suposa fer bona part del ral·li de nit fa dubtar al pilot andorrà: La veritat és que estem amb ganes de fer-ho 
bé, cal anar superant tots els obstacles que es vagin plantejant. Com et dic, les especials m’agraden i 
estic convençut que ho farem bé en les condicions que es plantegin.

La localitat d’Artés acollirà la logística dels equips participants, mentre que els reagrupaments es faran a Artés 
(10,41 hores), Sant Fruitós de Bages (14,15 hores) i Pont de Vilomara (18,36 hores).

La sortida del primer participant des del podi del parc d’assistència d’Artés està prevista a les 9,00 hores del dis-
sabte vinent (dia 18). Les instal·lacions del SILENCI Manresa (Trullols Park) serà la ubicació que acollirà el parc 
tancat i el lliurament de trofeus a partir de les 22,30 hores de la mateixa jornada. 

Servei de premsa.


