
Claudi Ribeiro-Marta Anglada amb 
excel·lent ritme en el 2000 Viratges
Claudi Ribeiro “Leite”-Marta Anglada (Peugeot 208 Puretech 110) van completar la millor actuació de la tempo-
rada en el Rallye 2000 Viratges, última prova vàlida pel Volant RACC / Trofeu Mavisa 2017.
Amb la quarta posició en la classificació de l’esmentat certamen, el pilot de l’Automòbil Club va complir el seu 
objectiu a la cita manresana. Així dona per acabada la seva primera temporada com a pilot que, cal dir, ha estat 
marcada per la adaptació a una nova mecànica que ha estat complicada.

Des del primer pas per Vilaredes (especial inicial del ral·li), es va poder preveure que el ritme imposat per Lei-
te-Anglada, els podia donar opcions a estar en l’últim podi del Volant 2017.
A mesura que avançava el ral·li, es van establir dues lluites ben clares; d’una banda el pilot local Aleix Vila i Jordi 
Salines pel triomf, mentre que, Leite i Sergi Francolí, es podrien jugar la tercera plaça de l’esmentat podi. Al final 
de les dues seccions matinals la diferència entre aquests dos pilots era de 4”5 i per tant totes les possibilitats 
estaven obertes.

En les seccions finals (6 especials) que es van disputar sense llum natural, Francolí es va anar distanciant gra-
dualment d’un Leite que va lluitar fins a l’últim instant pel tercer lloc. Com a detall es pot esmentar que, en l’última 
especial del ral·li (segon pas per Rocafort) es va situar a la segona plaça de la classificació parcial del Volant.

Una vegada completat el 2000 Viratges 2017, el pilot andorrà es mostrava satisfet però amb regust agredolç, 
així ho comentava: Aquesta vegada hem completat el ral·li sense problemes en la nostra mecànica. En 
aquestes condicions, creia que podia estar més a prop dels líders. Sens dubte van molt de pressa, hi ha 
especials que en arribar al final pensava que estaria en els seus cronos, però...
La temporada ha estat complicada i els problemes d’adaptació han estat una constant, malgrat tot Leite lluitarà 
per repetir: Al principi d’aquesta temporada tot va ser molt ràpid, vam sortir a la primera carrera gairebé 
sense poder asseure’m en el backet del Peugeot. Procurarem fer les coses amb temps i aprofitar l’experi-
ència d’aquest any per no caure en els mateixos errors.

Queda clar doncs que, la intenció de Claudi Ribeiro és estar en la lluita del Volant RACC 2018, una competició 
que ja va guanyar com a copilot de Joan Carchat en el 2010.

Servei de premsa.

Classificació 57è Rallye 2000 Viratges.

1.-Aleix Vila-Marc Roca, 1h03’06.2, 2.-Jordi Salinas-Oscar Barrera, a 37”1, 3.-Sergi Francolí, a 49”1, 4.-Claudi 
Ribeiro-Marta Anglada, a 1’12”6, 5.-Josep Bassas-Manel Muñoz, a 1’34”8.


