
Amalia i Joan Vinyes treuen el millor rendiment del Ferrari 430 GTS.

Després de treballar dur en els reglatges durant tot el cap de setmana, els germans Vinyes i els tècnics de Baporo Motorsport 
van aconseguir millorar de manera clara les prestacions, ja de per si limitades, d’un Ferrari 430 GTS que en els compassos 
inicials del meeting era molt complicat de pilotar.
Amalia i Joan van aconseguir la 8a posició entre els GTS (17è scratch) en la primera prova disputada a 70’ mentre que en la 
segona es van situar en la 11a plaça de la seva categoria (24a scratch).

En els entrenaments cronometrats, Amalia no va estar en cap moment còmode al volant del Ferrari i això va quedar 
reflectit en el crono aconseguit, 1’59.408, que la situava en les ultimes posicions de la graella de sortida, aquestes eren les 
sensacions de la pilot andorrana: No hi ha dubte que no és un bon temps, pensava estar un parell de segons per sota del 
crono aconseguit però... No em trobo a gust al volant del Ferrari, les reaccions de la part del darrere són molt radicals, 
també se’n va de morro (subviratge)... en fi seguirem treballant per anar millorant. 
Pel que fa a Joan, va tirar d’experiència per aconseguir un millor registre en la seva participació en la segona sèrie d’entre-
naments oficials. El seu temps 1’54.728 elva situar en la 11a posició entre els GTS (26è scratch). El pilot andorrà comentava 
així la seva actuació en aquesta sèrie: Després que Amalia acabés la seva manega vam fer alguns canvis en els reglatges i 
sens dubte s’ha notat, sobretot en com es comporta la part del darrere del cotxe. De totes maneres segueix sent un vehi-
cle complicat de mantenir en la pista. Hem parlat amb els tècnics de l’equip i farem algunes modificacions per intentar 
seguir millorant en les carreres.    

La primera carrera (70’) va estar marcada, sobretot la seva part inicial, per la gran quantitat d’incidents que es van produir 
en la pista. De sortida Amalia va recuperar diverses posicions però va veure truncada la seva progressió quan als 17’ minuts 
d’iniciar-se la carrera va sortir el cotxe de seguretat a la pista. Va prendre el relleu el seu germà, que sí va tenir opció de 
seguir millorant posicions amb un ritme molt regular i espais lliures en la pista. En aparença el Ferrari 430 havia millorat, 
després els pilots ho van confirmar.
Una vegada acabada aquesta cursa, els pilots de l’Equip Vinyes-Dabad, coincidien a destacar la millora del seu cotxe: 
Segueix marxant de davant però la part del darrere és més manejable, se’n va de manera més suau, és molt més fàcil de 
controlar. Amalia comentava que a la sortida es li van escapar els rivals que la precedien: Fins i tot no havia entrat en la 
recta, quan he vist que els meus rivals donaven gas a fons. He dubtat, no sabia si el semàfor estava verd i... Per part seva 
Joan ha trobat a faltar competència directa en el seu relleu: Durant molts minuts he rodat sol en la pista no tenia a ningú 
ni davant ni darrere, sens dubte ha estat una situació estranya amb la quantitat de vehicles que hi havia en la graella.

Després d’un canvi d’horaris, la segona carrera de GT’s es va disputar a 50’ amb totes les categories a la pista. De sortida 
Joan va esprémer al màxim les prestacions d’un millorat Ferrari i va aconseguir arribar al final del seu relleu en la 7a plaça 
de la seva categoria. destacant una vegada mes l’excel·lent sortida en la que va recuperar diverses posicions, algunes d’elles 
difícils de defensar per la diferència important de potència amb els altres vehicles. Amalia va completar el relleu de manera 
eficaç rodant mes lenta que el seu germà però sent molt regular en els seus registres.
Al final del meeting hi havia cares de satisfacció en l’equip andorrà, segons Joan: en aquesta ocasió sabíem que aconseguir 
un bon resultat era difícil, hem lluitat contra equips europeus que competeixen de manera regular en aquest campionat 
i per tant les seves mecàniques estan molt més afinades que el Ferrari que hem tingut ocasió de pilotar nosaltres. Amalia 
ha tingut l’ocasió de provar un vehicle amb un motor potent i tracció del darrere situació nova  per a ella i crec que la 
seva adaptació ha estat molt bona. Per a Amalia el cap de setmana ha estat dur encara que al final es sentia satisfeta de la 
manera que l’ha resolt: La veritat és que estava mentalitzada que calia canviar en xip però a l’hora de la veritat no ha estat 
tan fàcil. Era la meva primera experiència al volant d’un vehicle d’aquestes característiques i en general estic satisfeta 
de com s’ha acabat el cap de setmana. He guanyat confiança i aquest era un dels objectius principals.

De cara al proper cap de setmana, serà Joan el que haurà de canviar el xip, ell està acostumat, ja que disputarà el Ral·li Costa 
Brava, penúltima prova de Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2009, al volant del R / Clio R3.

Servei de premsa.


