
A Madrid, Carchat vol confirmar la progressió de 
la temporada.     

El pilot de la Banca Privada d’Andorra (BPA) espera que la climatologia es mantingui 
favorable durant la disputa de la prova.    

Després de protagonitzar una actuació molt positiva a Còrdova, Joan Carchat-Adrià Aragó (Porsche 
GT3) arriben a l’última cita del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt amb la moral molt 
reforçada i amb l’objectiu de seguir la línia ascendent iniciada en la cursa anterior. 
El pilot andorrà, bon coneixedor del traçat del ral·li de la Comunitat de Madrid (CAM), espera aprofitar els 
grans desnivells que configuren la prova, per imposar la potència del seu Porsche GT3, i estar entre els 
millors en arribar al parc tancat final situat al circuit del Jarama.
 
L’equip del RACE, organitzador del ral·li, han preparat un traçat en que la Serra de Madrid te un gran 
protagonisme. Ports de muntanya com Navafría, Canencia o Morcuera, amb altituds que s’apropen als 
1800 mts., seran obstacles a superar pels equips inscrits en el Ral·li CAM 2012. El recorregut total serà  
de 769,30 km, dels quals 156,44 km seran cronometrats.
Concretament, el ral·li es divideix en dues etapes, la inicial començarà a les 18h00 de proper divendres 
(dia 23) amb la disputa de 5 voltes al circuit del Jarama (18,53 km), com a primer tram contra el crono. 
A continuació l’especial a superar, en dues ocasions, serà Navafría (15,67 km), abans de donar per aca-
bada aquesta primera jornada de competició.
A partir de les 8h00 del dissabte (dia 24), el ral·li continuarà amb la disputa, també en dues ocasions, 
del bucle format per Canencia (13,60 km) i Morcuera (12,56 km). La part decisiva de la cita de Madrid 
del campionat espanyol de ral·lis d’asfalt, tindrà al circuit del Jarama com a escenari decisiu. Els equips 
que segueixin en competició hauran de superar dues vegades l’especial marcada a la pista madrilenya, 
a més de la Pobla-Robledillo (17,19 km), que s’intercalarà en les dues passades esmentades. 

Malgrat no portar novetats en la seva mecànica, el pilot andorrà que defensa els colors de la Banca Pri-
vada d’Andorra es mostra optimista i amb ganes de fer-ho bé a Madrid: Aquesta prova em porta bons 
records i espero seguir, de la mateixa manera, aquesta temporada. El nostre objectiu és quallar 
un excel·lent ral·li a Madrid per continuar la línia ascendent en el procés d’adaptació al Porsche. 
Es a dir, competir el màxim de quilòmetres i estar cada vegada més a prop de pilots que, per expe-
riència i prestacions mecàniques, per lògica ens han de superar. Cal recordar que, Joan Carchat es 
va proclamar guanyador de la Copa Suzuki Swift 2011 en aquest ral·li, després de superar tot tipus de 
problemes fins i tot una topada amb un senglar a l’enllaç de Navafría. 
La climatologia és un dels aspectes que preocupa a Carchat: No hi ha dubte que a nosaltres ens aniria 
molt bé córrer amb l’asfalt sec, encara que això és difícil en aquest ral·li. Les zones humides són 
habituals en els ports de la serra madrilenya, haurem de preveure-les en els reconeixements.   

Una temporada més, tota la logística del Ral·li Comunitat de Madrid-RACE estarà situada a les instal-
lacions del circuit del Jarama, un recinte que, com de costum, quedarà petit pel gran nombre d’aficionats 
que no es voldran perdre les evolucions, tan dels mecànics, en el parc d’assistència, com d’uns pilots, 
no habituats a córrer en circuits, competint a la pista madrilenya. 

Servei de Premsa.


