
Joan Carchat: Tinc moltes ganes d’acabar un 
ral·li.     
El pilot de la Banca Privada d’Andorra (BPA) ha millorat la mecànica del seu Porsche  
per competir al Ral·li Sierra Morena.   

Joan Carchat-Adrià Aragó (Porsche GT3) seguiran en el seu afany de millorar al Ral·li Sierra Morena, 
penúltima cita del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2012. La prova organitzada per 
l’Automòbil Club de Còrdova, en la seva 30ª edició, presenta novetats tant en l’apartat competitiu com 
en la ubicació de la logística del Ral·li.
 
Els organitzadors han pres la decisió d’apropar encara més el parc d’assistència als afeccionats i públic 
en general, en aquest 2012 la zona de treball dels participants estarà situada a l’Arenal, molt a prop de 
l’estadi nou de l’Arcàngel.
Quant a l’aspecte purament competitiu, la present edició del ral·li andalús es disputarà en dues etapes. 
La primera, el dissabte (dia 27), s’iniciarà a les 15h00 al parc d’assistència i tindrà com a  principal obsta-
cle el bucle format per les especials Pozoblanco (25,29 km) i Villanueva-Adamuz (14,86 km). Els equips 
hauran de superar en dues ocasions cada especial abans d’entrar el seu vehicle al parc tancat.
La segona etapa començarà a les 7h00 del diumenge (dia 28). En aquesta jornada, l’atenció dels aficio-
nats estarà centrada en les cronometrades, Villaviciosa (24,84 km) i Posadas (35,77 km), per les quals 
els participants també passaran dues vegades abans de donar per acabada la seva participació al Sierra 
Morena 2012. Cal destacar, la tornada de l’especial de Posadas en el traçat de la prova cordovesa, amb 
els seus gairebé 36 km és una de les més llargues del Campionat d’Espanya.
En total, el recorregut de la prova andalusa és de 662,02 km, dels quals 201,52 corresponen als vuit 
trams de velocitat a superar.
 
Carchat està convençut que el Sierra Morena serà un punt d’inflexió en la seva trajectòria en aquesta 
temporada, així ho comenta: Ara mateix la meva obsessió és acabar un ral·li, portem un any en el 
qual hem tingut molts problemes. L’objectiu que teníem per aquest any de fer quants més quilò-
metres millor no l’estem complint i això sens dubte té una conseqüència negativa en la posta a 
punt del nostre Porsche. A Còrdova intentarem arribar fins al final, si em trobo a gust en el recor-
regut intentarem anar més de pressa. En qualsevol cas, l’intenció no és anar a prendre cap risc.  
Per aconseguir aquest objectiu, el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra i el seu equip, Juanillo Racing, han 
treballat molt en la posta a punt del vehicle: És cert que hem millorat molt en el temps que hem tingut 
des del Príncipe. Podríem destacar que sortirem amb embragatge nou. Precisament, aquesta part 
del cotxe és la que ens ha donat més problemes fins al moment.   

El parc tancat del Sierra Morena 2012, situat al Passeig de la Victòria de la capital andalusa, espera els 
equips que hagin superat l’esmentat recorregut a partir de les 14h05, per a la celebració de la cerimònia 
de lliurament de trofeus als vencedors.

Servei de Premsa.


