
Vinyes-Mercader segueixen entre els millors, també en terra.. 
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Subaru Impreza) van aconseguir una brillant segona plaça en la classificació scratch del 12è 
Ral·li Ciutat de Cervera, prova vàlida pel Campionat d’Espanya i la Copa de Catalunya de Ral·lis sobre terra. Després de més 
de dues temporades sense competir en proves de terra, Vinyes va deixar molt clar, des del mateix, inici que manté intactes 
les sensacions en proves d’aquesta característiques.
 
L’inici de competició del pilot andorrà va ser espectacular. A l’especial A (11,17 kms) va superar als seus rivals immediats, 
Jordi Gómez i Nani Roma, en 12”. A partir d’aquí, Vinyes va lluitar per fer front a la reacció de Nani Roma que va començar 
a marcar els millors parcials.
El pilot andorrà es va mantenir a la primera plaça de la provisional fins al segon pas de l’especial B, en la qual va haver de 
sortejar a un vehicle, aliè a la carrera, que es va trobar enmig de l’especial. Vinyes comentava sobre aquest tema: Per sort 
era una zona amb visibilitat encara que molt ràpida. Ens vam poder apartar i tot va quedar en una anècdota.          
A les especials de la tarda, Vinyes, va anar amb més tranquil·litat. Seguir el ritme de Nani Roma era difícil i no es tractava de 
prendre riscos en una carrera en la qual l’objectiu era recuperar el tacte a les pistes de terra.

Al final Vinyes es mostrava molt satisfet de com s’havia desenvolupat la jornada, aquestes eren les seves paraules: M’ho 
he passat molt bé, recuperar sensacions a la terra ha estat molt bonic i m’he trobat molt a gust al volant del Subaru 
que cal dir ha funcionat de manera impecable.  El scratch a la primera especial ? no hi ha dubte que he enxampat a 
tots per sorpresa ... Tampoc esperava que rivals habituals de campionats de terra estiguessin tan lluny. Hem pujat 
al podi, a un podi scratch del campionat d’Espanya, sempre és un bona recompensa acabar una carrera així i dóna 
moral per seguir lluitant en els fronts que s’apropen que, cal dir, no seràn gens fàcils.

Com deixa entreveure Joan, de Cervera marxava cap a Oviedo on disputarà a partir de proper dijous (dia 8) una nova edició 
del Ral·li Príncep d’Astúries.

Amàlia Vinyes: L’experiència ha estat molt positiva.  
Amalia Vinyes-Aintzane Goñi al volant d’un VW Golf van correr a Cervera la seva primera prova de terra format equip que, a més, era el 
debut de la pilot andorrana en aquesta especialitat. Vinyes-Goñi van completar el Ral·li de Cervera en la 7ª plaça del Grup N (28ª de la 
general scratch). Amalia va començar el ral·li amb molts dubtes, però a mesura que va créixer la seva confiança va anar millorant els seus 
registres al volant d’un vehicle que pràcticament no coneixia.

Al final de la jornada Vinyes es mostrava contenta, sobretot, de com havia progressat durant la jornada: Al principi m’ha costat una mica 
adaptar-me, en les segones passades del matí m’he sentit més còmoda. En la part final hem millorat els cronos i sobretot hem 
completat el ral·li que era el principal objectiu. cal afegir que el ral·li ha estat molt dur per als pilots i les mecàniques, amb molta 
pols i zones amb moltes pedres soltes. En fi una experiència més que, estic segura, m’ajudarà a seguir progressant com a pilot.  

El proper repte per Amàlia serà en el circuit de Catalunya el cap de setmana vinent on tindrà com a objectiu defensar les posicions de privilegi 
que ara mateix ocupa en les classificacions provisionals de la Copa d’Espanya de Resistència. 

Servei de premsa.

 Resultats - 12è Ral·li Ciutat de Cervera.

Classificació scratch:
1.-Nani Roma-Barceló (Mitsubishi Colt) 1h10’46 , 2.-Vinyes-Mercader (Subaru Impreza) a 0’22”, 3.-Triviño-Salom (Peugeot 
206 WRC) a 1’59”, 4.-Membrado-Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X) a 2’09”, 5.-Fuertes Cué (Mitsubishi Lancer Evo X) a 
3’35”... 28.-Vinyes-Goñi (VW Golf) a 17’12” 

Classificació Grup N:
1.-Lujua-Estrada (Mitsubishi Evo X) 1h17’37”, 2.-Folch-Argemì (Mitsubishi Eco V) a 2’33”, 3.-De las Heras.Fotcaba (R/ Clio 
Sport) a 3’46” ... 7.-Vinyes-Goñi (VW Golf) a 10’21”. 


