
Carchat se la juga el tot pel tot i... la mecànica cedeix. 

Molt havien especulat Joan Carchat i el seu equip sobre el plantejament de l’I Ral·li de 
Cervera, que si cal ser conservador, cal assegurar, a acabar és suficient,... però a l’hora de 
la veritat res d’això es va tenir en compte. Carchat va sortir descaradament a l’atac, havia 
insinuat que podia passar, amb l’objectiu de confirmar el subcampionat del Volant RACC 
2009 amb un triomf parcial en l’últim ral·li de la temporada. No ho va aconseguir i a més 
va perdre la segona plaça de l’esmentada categoria. Després de marcar 3 scratch i ocu-
pant la segona plaça a 3” de Ferran Pujol, es va veure  obligat a abandonar el ral·li per un 
problema mecànic. En aquesta ocasió la sort li va donar l’esquena al pilot de l’Automòbil 
Club d’Andorra.    

Com comentàvem, Joan Carchat va iniciar el ral·li amb molta força, marcant el scratch 
del Volant en la primera especial (Coll de Vilagrasa) amb  1” i escaig d’avantatge sobre 
Pujol que es va recuperar en la següent (Santa Maria) i es va situar davant dels equips del 
Volant amb un avantatge mínim (1”3) sobre l’andorrà. Les coses van seguir de manera 
semblant en el segon pas per aquest bucle. Pujol va arribar amb 3” d’avantatge sobre 
Carchat al final d’unes seccions molt emocionants en què els dos pilots van estar en alguns 
moments per damunt de les seves possibilitats. 
La segona part del ral·li es va iniciar amb la mateixa sintonia, en el primer pas per Sant 
Martí Carchat marcava el millor temps però amb Pujol a 4 décimes... tot estava per deci-
dir. Però just a l’inici de l’inici de Cunill, segona especial del bucle de la tarda, el canvi de 
velocitats de la Peugeot de Carchat va cedir i... es van acabar les possibilitats de triomf. 

El pilot del Programa Junior de l’ACA 2009 estava una mica contrariat per haver hagut 
d’abandonar la prova, així s’expressava: Hem disputat el ral·li al límit amb la intenció de 
veure que passava. Em comentaven que fora però conservador perquè podia perdre el 
subcampionat, però em sentia a gust en les especials i vaig prendre la decisió de jugar-
me-la. Almenys l’he perdut per fallada mecànica i no per un error meu. Si hagués estat 
per un error meu suposo que estaria pitjor, encara que el resultat és el mateix. Malgrat 
la decepció, Carchat es quedava amb la part positiva de la temporada del seu debut al món 
dels ral·lis: És cert que la tercera plaça és un bon resultat si tenim en compte que els 
meus rivals porten diverses temporada corrent en el Volant. Vam començar malament i 
crec que la progressió ha estat molt bona sobretot en les últimes proves en què el triomf 
ha estat molt a prop sobretot el 2000 Viratges. Durant tota la temporada els problemes 
ens han respectat, però han aparegut al moment decisiu...

Així doncs Joan Carchat-Claudi Ribeiro no ha pogut posar la guinda a una temporada que 
es pot catalogar d’excel·lent. Després de completar les dues primeres de carreres de temp-
teig, una gran progressió li ha portat als llocs punters de les següents proves. Els seus rivals 
van començar a controlar seus cronos i a tenir-li en compte en els seus pronòstics. 

Servei de premsa


