
Raul Ferré estarà en el Programa 
de Joves Pilots de l’ACA 2019

Després de l’excel·lent actuació en la Pujada a Arinsal, disputada el passat mes de juny, 
Raul Ferré sembla decidit a donar continuïtat a la gran quantitat de pilots de muntanya que 
ha donat l’automobilisme andorrà.

Per aconseguir el seu objectiu, el jove pilot de La Massana comptarà amb l’ajuda del Pro-
grama de Joves Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, un programa de l’ACA que amb el 
suport del Ministeri d’Esports té per objectiu la formació i promoció de joves pilots en les 
disciplines de ral·lis i muntanya.
 
El programa fa especial incidència en millorar les aptituds al volant del pilots, el coneixement 
de la normativa i la relació amb els patrocinadors, organitzadors i mitjans de comunicació.
Una mostra de l’acurada gestió del programa i del potencial d’aquest esport a Andorra es 
el palmarès assolit en la darrera dècada; els més destacats el subcampionat del món de 
Rallis WRC - Promoció aconseguit per Joan Carchat l’any 2015, vàries victòries en diferents 
categories del campionat d’Espanya de rallis i dues victòries absolutes en el Volant RACC

Ferré farà la seva primera incursió en el Campionat de Catalunya de Muntanya el diumenge 
vinent (dia 2 de desembre) en la prova d’Ullastrell, també coneguda com a Pujada del Suro, 
als comandaments d’un CM - PR de l’equip Pep Motor.

De cara a l’any vinent té al cap un programa reduït però que, alhora, li donarà la possibilitat 
de lluitar contra rivals molt diversos, pilotant el vehicle esmentat.
Repetirà a la Pujada a Arinsal, en la qual els seus rivals seran els pilots habituals de Campi-
onat de França de 2ª divisió. Continuarà a la Pujada a Alp, en la qual els participants seran 
els pilots que estaran immersos en la lluita pels campionats català i espanyol. Posarà fi a 
la seva primera temporada en actiu repetint l’experiència d’Ullastrell, on seran els del cer-
tamen català els seus rivals directes.

En l’inici de la temporada que ve, també estarà present en les Crèdit Andorrà GSeries, en 
concret competint en la categoria kartcross, també als comandaments d’un vehicle de Pep 
Motor.

Servei de comunicació.

Debutarà en el català de Muntanya en la Pujada Santa María 
de Villalba - Ullastrell, última del calendari 2018


