
Àlex Bercianos: Anem a Valls amb ganes de fer 
un bon ral·li.  
Àlex Bercianos-Adrià Aragó (Citroën C2 R2 Max) estaran entre els equips que dissabte que 
ve (dia 6) disputaran el III Ral·li ciutat de Valls, prova vàlida per al Campionat de Catalunya de 
l’especialitat. El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) acudeix a la cita, organitzada per l’Es-
cuderia Costa Daurada, amb l’ànim de protagonitzar una bona actuació que segueixi alimentant 
l’optimisme de l’equip de cara a propers reptes d’un nivell més exigent.  

Els organitzadors del ral·li, Escuderia Costa Daurada, han preparat un recorregut en el qual han 
inclòs, de forma parcial, especials de gran tradició al món dels ral·lis.
Així per exemple, el bucle inicial, que caldrà superar en dues ocasions, estarà format per La 
Riba (9,82 km) i Mot-ral (9,80 km). En la secció final de la competició, els obstacles que hauran 
de superar els equips participants seran: Querol (6,26 km), Sta. Perpétua (8,46 km.) i Vallespi-
nosa (6,80 km).
El recorregut total del ral·li serà de 213,02 km, dels quals 60,76 km seran de velocitat, repartits 
entre les 7 especials.  
 
El pilot andorrà s’enfronta a la tercera prova d’aquesta temporada i les sensacions al volant han 
anat evolucionant de manera positiva, així s’expressava: Com a novetat a Valls vull esmen-
tar que sortiré a competir amb Adrià (Aragó), el copi amb el qual vaig compartir la meva 
trajectòria inicial al món de la competició. De cara a aquesta carrera em trobo més segur 
i amb més confiança. Millorar el ritme, és a dir, estar més a prop dels pilots que em van 
superar a l’Empordà, és un dels nostres objectius.
Per a Bercianos, córrer el Valls d’aquest any té una motivació afegida, així ho explicava: És una 
prova amb set especials cronometrades, algunes d’elles s’havien corregut en la prova 
del mundial fa anys, per a mi és un al·licient més. Dijous que ve començarem els reconei-
xements, suposo que ens trobarem carreteres amb bon asfalt i cunetes sense paranys 
amagats... de tota manera veurem com serà la realitat.

El Ral·li Ciutat de Valls 2012 s’iniciarà a les 12h00 del proper dissabte (dia 6) al podi situat al 
Passeig de l’Estació de la localitat de Tarragona. El final està previst a partir de les 20h19 del 
mateix dia i a la mateixa ubicació.

Servei de premsa.


