Albert Orriols i Lluís Pujolar arrasen al Ral.li Ciutat de Valls
Arribava una nova cita per al pilot osonenc. Quedava ja una mica enrere la seva victòria
al Ral·li Sant Julià amb l’Skoda Fabia R5, i ara tocava entrar de ple en la competició amb
una prova puntuable a la Campionat de Catalunya de Rallis d‘asfalt. La 10è Edició del Ral.
li Ciutat de Valls oferia un recorregut amb 3 trams a doble passada, típics de la comarca de
l’Alt Camp, amb pistes ràpides i algunes zones una mica revirades. Tres trams molt tradicionals: Querol 11,1 km. La Llacuna 7,04 km. i Can Ferrer 11,63 km.
Sense gairebé temps de conèixer el cotxe acabat d’arribar d’Astúries -poc més que decorar-lo-, L’Albert i en Lluís es posaven el casc per disputar la primera cursa puntuable amb
la intenció d’anar coneixent el cotxe i endur-se la victòria. El ral·li va ser molt còmode per a
Orriols i Pujolar, aconseguint tots els “scratch” amb el seu nou Ford Fiesta WRC, no trobant
rivals que li poguessin disputar la victòria en cap tram.
Albert Orriols: “Estem molt contents amb el debut del Ford Fiesta WRC, ha estat un
plaer poder pilotar un cotxe així, no ens ha donat cap problema, i només alegries. De
cara a la propera cita que serà alguna prova fora del Campionat català a l’espera del
Ralli Osona, hem de donar-li un repàs al control de sortida, per la resta tot perfecte “.

Clasificació FINAL
1. A. Orriols – Ll. Pujolar, 2. J. Segú – A. Gil +2:08.6, 3. A. Vila – J. Poch +2:34.2, 4. X.
Agustina – O. González +2:46.9, 5. O. Boluda – Oriol Fuentes +2:57.6, 6. J.A. Domènech – M. Marchal +3:19.8, 7. E. Llamas – X. Serentill +3:48.1, 8. S. Mateo – C. Jiménez
+4:04.4, 9. D. Carrasco – R. Duarte +4:24.0, 10. O. González – F. Egurem +4:41.5.

