TEMPORADA

2022
L’objectiu del document és la presentació
del programa esportiu i formatiu per a la
temporada 2022

SOBRE MI
Soc l’Àlex Espanyol, però tothom sempre m’ha dit Sito.
Tinc 21 anys, vaig néixer a Barcelona i des dels 4 visc a Andorra.
En tot moment, l’esport ha estat un aliat a la meva vida, tant a nivell professional com amateur, i sempre amb la superació personal com a objectiu.
Després de molts anys de gestació, he aconseguit acomplir el meu somni de participar en un campionat de motorsport.
Actualment ho compagino la meva carrera esportiva, amb els estudis
de tercer curs de dret a la universitat d’Andorra.
Soc extremadament competitiu, disciplinat i perfeccionista.
El que faig, ho he de fer bé.

METODOLOGIA
DE TREBALL
Malgrat tenir una curta trajectòria com a pilot, vaig debutar el 2020, compto
ja en el meu haver el títol de Campió Júnior de Ral·lis de Catalunya 2020,
el títol de Campió d’Espanya de Ral·lis de Terra CERT en 2RM 2021 entre
altres.
Ens trobem en una situació bastant excepcional en la qual un jove pilot,
a l’inici de la seva trajectòria, compta amb els següents actius:
• Programa de participacions i objectius a curt i mitjà termini.
• Programa d’stages i formacions a 2 anys vista.
• Gestió eficaç dels recursos econòmics en funció dels objectius.
Això és fruit de la metodologia aplicada, basada en criteris d’eficàcia
i exigència.

El restultat és la creació d’un nucli multidisciplinari a l’entorn del Sito per a
canalitzar talent natural en EFICIÈNCIA ESPORTIVA.
• ÀLEX BERCIANOS / NICOLAS BERNARDI
(Mànagers esportius / Formació)
• THE RACING FACTORY
(Vehicle i logística de competició)
• JOAN PUJAL
(Team manager)

Treballant de manera intensa els diferents aspectes:
• FÍSIC
Entrenador personal i rutina de treball diària tant física com sensorial.
• PSICOLOGIA
Treball setmanal amb un psicòleg esportiu i un per a la gestió de
l’estrès/emocions.
• CONDUCCIÓ
- Realització d’un mínim de tres tests al mes, combinant diferents tipus de vehicles i superfícies.
- Perfeccionament de les tècniques de conducció.
- Participació en Rallys regionals a mode de formació.

• MECÀNICA
Formació en els aspectes fonamentals, per a la gestió del vehicle de
competició i el seu set-up.
• RECONEIXEMENTS / NOTES
- Formació específica sobre aquest fonamental dels ral·lis, adoptant i
desenvolupant un sistema de notes propi i adaptat.
- Realització de viatges de 2/3 dies per a reconeixement de ral·lis
nacionals per al perfeccionament de les notes.
Per a complir amb aquesta metodologia, s’ha adaptat el pla d’estudis
(3r de dret) a fi de poder compaginar la carrera universitària amb l’esportiva.

RESULTATS

COMPETICIÓ

FORMACIÓ

PALMARÈS
ESPORTIU
• Campió Júnior de Rallys de Catalunya 2020
• Campió absolut de les GSERIES d’Andorra en 2RM 2021
• Campió d’Espanya de Rallys de Terra CERT en 2RM 2021
• Campió d’Espanya Júnior de Rallys de Terra CERT 2021
• 3r de les GSERIES d’Andorra en categoria GIAND 2022

SITO A EUROPA
No deixa de ser excepcional, el fet que un jove pilot d’Andorra, per primer cop, assumeixi el repte de participar en el Campionat
d’Europa de Ral·lis Junior, i això sens dubte captarà l’atenció dels mitjans de comunicació.
La metodologia de treball, les seves qualitats i els resultats, ens fan ser ambiciosos amb els objectius a mig termini, l’Europeu, és un
pas més que ens apropa al Mundial.
Aquest any, el Campionat agafa un important impuls de la mà de l’organitzador del Campionat del Món WRC, compartint model
organitzatiu, infraestructures, i el que és més important, la forma de comunicar, utilitzant tota mena de canals, per deslocalitzar els
diferents ral·lis per arribar a audiències globals.
•
•
•
•
•
•
•

Apps
TV (Eurosport)
Twitter
Facebook
Instagram
Web
Premsa

CAMPIONAT
ERC4 JUNIOR
Durant aquest any participaré en el campionat d’Europa ERC4 Junior.
L’ERC4 Júnior és per a cotxes de Rally4 i Rally5 equipats amb pneumàtics del partner oficial Pirelli.
Els pilots de l’ERC4 Júnior comptaran amb les seves cinc millors puntuacions d’un total de sis possibles i el guanyador rebrà un premi de
conducció en el Campionat FIA Júnior WRC amb un Rally3 el 2023.

CALENDARI ERC JUNIOR
• Rally Illes Canàries (Asfalt), 13-14 maig 2022
• Rally Polònia (Terra), 11-12 juny 2022
• Rally Liepāja (Letònia, Terra), 2-3 juliol 2022
• Rally de Roma Capital (Itàlia, Asfalt), 23-24 juliol 2022
• Rally Barum (República Txeca, Asfalt), 27-28 agost 2022
• TBC (rally a confirmar)

COBERTURA MEDIÀTICA
Al marge de la cobertura ja exposada del Campionat, el nostre pla de comunicació el dividim geogràficament en:
•

ANDORRA
Cobert per accions de comunicacions als mitjans d’Andorra i xarxes socials pròpies.

•

ESPANYA
Al marge del propi equip The Racing Factory, hem establert un conveni amb l’empresa líder al territori Espanyol,
SHAKEDOWN MEDIA per complementar la cobertura, tant amb xarxes com a mailing dirigits amb més de 700 adreces
especialitzades.

•

FRANÇA
Estem a la recerca, i tancarem col·laboració amb una agència especialitzada a França.

•

PORTUGAL
En tractar-se d’un equip Portuguès de primer nivell, ells compten amb departament propi de comunicació donant cobertura
a tot el territori.

ACCIONS
Hem realitzat ja en el passat, deferents accions que han aconseguit una gran mediatització, com és per exemple la realització d’un
vídeo amb un reconegut Youtuber amb més de 140.000 visualitzacions.
Proposem fer les accions addicionals en benefici de l’anunciant per tal d’incrementar el retorn. Per exemple; es pot fer una acció en
un centre comercial a Portugal, exposant el vehicle de competició i vincular-ho a un sorteig.
Accions similars es poden realitzar també en territori andorrà o espanyol.

THE
RACING
FACTORY
The Racing Factory és un equip d’automobilisme, creat per donar als
clients un servei de primera qualitat.
Tot l’entorn, que inclou la preparació del cotxe de carreres, la logística
i la comunicació, entre d’altres, estarà a càrrec d’un equip competent i
especialitzat, preparat per fer front a tots els reptes.
Juntament amb la professionalitat de l’equip, les instal·lacions també
criden l’atenció.
Amb seu a São Paio de Oleiros (Portugal), The Racing Factory destaca per les seves modernes instal·lacions que faciliten la comunicació i la interconnexió entre els diferents sectors de l’empresa.
D’aquesta manera, es creen les condicions necessàries per a una
major interacció i cooperació entre tots els membres de l’equip.
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