
Àlex Bercianos-Adrià Aragó competiran sobre 
terra a Quart.
Àlex Bercianos-Adrià Aragó (Peugeot 207 - Mavisa) per fi podran competir en un ral·li de terra 
en la temporada de la seva tornada a la competició. El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) 
ha escollit per a l’ocasió, el 1è Ral·li de la Terrissa, prova organitzada per Peu a Baix Motor 
Sport, que es correrà dissabte que ve (dia 3) per pistes properes a la població de Quart (Girona).  

El recorregut de la penúltima prova del calendari de la Copa de Catalunya de terra 2012, tindrà 
un total de 89,5 km dels quals gairebé 60 km corresponen a les 4 especials de velocitat (2 de 
diferents) que configuren la prova. Cal dir que l’especial a disputar serà la mateixa en les quatre 
ocasions amb la diferència  que en dues vegades es correrà en un sentit i les dos següents en 
sentit contrari.
 
El pilot andorrà es mostra motivat per lluitar al volant d’un vehicle contra al que havia competit 
fa unes temporades: És cert, tinc moltes ganes d’asseure’m al volant de Peugeot 207 de 
l’equip Mavisa, amb el qual havia tingut interessants duels en el 2010. És un cotxe amb 
prestacions molt bones, estic convençut que podem protagonitzar una excel·lent tornada 
als ral·lis de terra.
Amb la seva participació a la prova de l’escuderia Peu a Baix, Bercianos, aconsegueix per fi 
completar la temporada que tenia en ment: Després d’un any allunyat de les carreres, la 
meva intenció era competir en asfalt i en terra. La primera part de l’objectiu estava com-
plert, faltava la terra  ... sens dubte, com he dit abans, estic molt motivat per competir de 
nou en un ral·li de terra. A més, Mavisa ens ha proposat fer un test el proper divendres 
(dia 27), no cal dir que hem acceptat, ens ajudarà a sortir al ral·li amb mes confiança. 

Com comentàvem, el 1è Ral·li de la Terrissa tindrà a la localitat de Quart (Girona) com a nucli 
central del ral·li. La prova té previst el seu inici a la 12h00 del proper dissabte (dia 3) des del parc 
d’assistència situat en l’Av. de la Bóbila de l’esmentada localitat gironina. 

Servei de premsa.


