
Vinyes-Goñi completen el Vila Joiosa satisfetes malgrat el cansament.  

L’únic equip femení inscrit a la Copa Suzuki 2011, Amalia Vinyes-Aintzane Goñi, va completar el seu 
primer repte de la temporada en la 12a., posició de l’esmentada Copa. Per Vinyes, que no s’havia 
plantejat cap objectiu concret abans d’iniciar la prova, es va mostrar satisfeta del resultat en un ral·li 
marcat per la calor que es va haver de suportar al llarg de la part final de la setmana.
 
Vinyes-Goñi van iniciar la seva participació en el Vila Joiosa amb un lleuger toc quan encara no havia 
transcorregut el primer quilòmetre de competició. A partir d’aquest moment la pilot andorrana es va 
concentrar en agafar un ritme competitiu i anar millorant a mesura que avançava el ral·li. Els temps 
van anar baixant en les segones passades per les especials i això sempre és una nota positiva. En la 
part final, el cansament acumulat li va passar factura. Sense cap dubte, l’exigència física d’un ral·li no 
és la mateixa que la d’un meeting de circuits. En aquest aspecte l’experiència juga un paper determi-
nant.   

De moment anem avançant sense contratemps en la nostra adaptació al Suzuki i als ral·lis 
en general. En el shakedown hem anat millorant en cadascuna de les passades que hem fet 
i comparant els nostres registres amb els que s’han anat comentant pel parc d’assistència, 
estic realment satisfeta. De tota manera l’hora de la veritat arribarà demà, llavors sabrem amb 
certesa on estem entre els 18 equips que estan inscrits a la Suzuki. Així s’expressava Amalia 
una vegada superat el shakedown, a partir d’aquest moment solament li quedava per superar els trà-
mits de les verificacions tècniques i la cerimònia de sortida. Per al ral·li, la pilot andorrana no s’havia 
fixat cap objectiu concret i a mesura que passaven les especials va comprovar que estar entre els 
deu millors era possible, així ho comentava al final de la prova: Per a nosaltres era important fer 
quilòmetres per anar millorant la nostra complicitat dins del Suzuki i alhora  anar adaptant-me 
a confiar en les instruccions que rebo des de la meva dreta. La classificació? doncs, és cert 
que no la pots obviar del tot, i a mesura que avançàvem en el ral·li hem sigut conscients de la 
nostra progressió. Estem molt contentes del resultat encara que repeteixo per a nosaltres ha 
estat molt important completar els més de 150 kms., cronometrats i anar millorant el ritme. 

Per als equips que segueixen l’edició 2011 de la Copa Suzuki Swift s’obre un important parèntesi en 
el calendari. El Rally Rías Baixas, serà la segona cita a la qual hauran d’acudir els dies 4 i 5 de juny.

Classificació del 21 Rallye La Vila Joiosa - Copa Suzuki Swift.
1.-Pazo-Piris,1h50’16.6 , 2.-Pernia-Odriozola, a 0’08.9 , 3.-Carchat-Ribeiro, 0’26.2 , 4.-Rey-Uzal, 
0’42.8 , 5.-Pérez-del Barrio, 0’53.3 ... 12.-Vinyes-Goñi a 6’52.9 .

Servei de premsa.


