
Nani Roma-Pilar Barceló segueixen sense baixar del podi al volant del Mini Cooper-PCR Sport. En 
aquesta ocasió la cita era a Cervera on es va disputar la primera prova del Campionat d’Espanya 
de l’especialitat.

El traçat preparat per WRC Management constava de 6 especials (3 de diferents) que s’havien de 
superar dues vegades cadascuna. El recorregut total era de 170 kms., dels quals 88,96 km., eren de 
velocitat. El bucle d’especials que configuraven les seccions inicials tenien 17,44 kms., i 12,15 kms., 
respectivament  mentre que la que tancava la prova era de 14,89 kms. 
Com és habitual en l’escenari esmentat, molta pols, pedres soltes i, en aquesta ocasió, amb molt sol 
però una temperatura agradable.

Nani Roma-Barceló es van situar des de l’inici just darrera de Xevi Pons, encara que les diferències 
anaven creixent a mesura que avançava la proba a favor de l’actual campió d’Espanya de l’especi-
alitat.
Després de superar en dues ocasions les especials A i B, Roma-Barceló es situaven a 46” de Pons, 
però per darrere el seu rival més proper (Fuertes) estava a 1’11”. Així doncs la segona plaça, si no 
sorgia cap imprevist estava assegurada.
Malgrat tot, Roma va seguir lluitant i va assolir el scratch en la primera passada pel tram C. En l’úl-
tima especial del ral·li no es van produir sorpreses i Roma-Barceló van acabar la prova en l’excel-
lent segona posició esmentada.

Els altres equips que competien amb PCR Sport van tenir sort ben diversa. La cara va ser para 
Xavier Domenech-Oscar Sánchez (Mitsubishi Colt Proto) que van completar el ral·li en un meritòria 
6ª plaça, mentre que Albert Llovera-Àlex Haro (Abarth S2000) amb problemes de motor i Oliver-
Bernat (Citroën C2 Proto) per una sortida de pista, no van poder completar el ral·li. 

1.-Pons-Amigó (Mitsubishi Evo X) 1h05’48”, 2.-Nani Roma-Barceló (Mini Cooper Countryman) a 
0’50”, 3.-Fuertes-Cué (Mitsubishi Evo X) a 3’06”, 4.-Llinás-Torra (Mitsubishi Evo X) a 4’47”, 5.-Viera-
Pérez (Mitsubishi Evo X) a 4’51”, 6.-Domenech-Sánchez (Misubishi Colt Proto) a 5’43.

Classificació Scratch del 14è  Ral·li de terra de Cervera (Campionat 
d’Espanya de Ral·lis).

Nani Roma ens comentava les seves sensacions sobre el Mini Cooper Countryman de PCR Sport: 
És un vehicle molt divertit de pilotar, les sensacions al volant són molt bones i a més els 
cronos estan sortint. Estar en la segona posició en la primera prova del Campionat d’Espa-
nya crec que és un excel·lent resultat. A més no cal oblidar que per davant solament hem 
tingut durant tota la jornada a un pilot de la talla de Xevi Pons.
Seguirem treballant per millorar la fiabilitat i si hi ha la possibilitat que ser una mica més 
competitius l’aprofitarem. Per la seva banda Pep Codinach (PCR Sport) ens apuntava: Seguim 
millorant, estem tots molt il·lusionats amb el projecte solament falta trobar suport econòmic 
per poder millorar una part de la mecànica i treure tot el potencial que té aquest Mini Cooper 
Countryman.

A Cervera, excel·lent segona plaça de Roma-Barceló amb 
el Mini Cooper Countryman de PCR Sport.

Servei de Premsa.


