
David Sayós-Xevi Moreno (Mitsubishi Colt-PCR Sport) van aconseguir pujar al tercer esglaó del podi 
de vencedors del 15è Ral·li Igualada, segona prova d’asfalt del Campionat de Catalunya de Ral·lis. 
Malgrat l’excel·lent actuació, a l’equip PCR Sport li va quedar un regust agredolç al final de la prova, 
la segona posició se’ls va escapar per tan sol 1”. 

El Moto Club Igualada va preparar un traçat amb moltes variacions respecte a la passada edició de 
la prova. El recorregut constava de 10 especials cronometrades (5 diferents), que sumaven 106,96 
kms de velocitat. En total els equips participants havien de completar 431,68 kms abans d’entrar al 
parc tancat final.
Les esmentades especials a superar eren: en les seccions matinals, Carme-Orpi (6,44 kms), (Querol 
(14,13 kms.) i Serra d’Ancosa (9,23 km.). En la part final del ral·li, Rubió (8,88) i Rauric-Conesa 
(14,80 kms.).

La declaració d’intencions de Sayós-Moreno va quedar molt ràpid al descobert. Concretament en 
el primer pas per Querol  van aconseguir la segona posició scratch a 5” de l’inassolible Porsche de 
Gaig-Astudillo. Durant les primeres seccions de la prova, l’equip PCR Sport es va mantenir molt 
prop de la segona plaça del podi. En arribar al reagrupament de meitat de ral·li perdia 5” respecte a 
Membrado. Així doncs la segona plaça encara estava al seu abast.
En la continuació, Sayós-Moreno van seguir en la mateixa línia però es van deixar 4” més en la pri-
mera passada per Rubió i Rauric-Conesa. 
D’aquesta manera iniciaven l’última secció amb 9” de desavantatge respecte a Membrado. Però 
amb l’arribada de la pluja a Rubió, van decidir anar a per totes, scratch a Rubió inclòs, i gairebé els 
assoleixen el seu objectiu. Com queda dit, la mínima diferencia de 1” els va separar de la segona 
plaça del podi.

La propera cita d’asfalt vàlida pel Campionat de Catalunya de l’especialitat serà el dia 25 de Maig a 
La Bisbal d’Empordà, Es disputarà el 28è Ral·li Baix Empordà organitzat per l’escuderia del mateix 
nom (EBE).

1.-Gaig-Astudillo (Porsche 911 GT3) 1h00’26”9, 2.-Membrado-Julià (Mitsubishi Evo X) a 0’53”8, 
3.-Sayós-Moreno (Mitsubishi Evo X) a 0’54”8, , 4.-Llinás-Torra (Mitsubishi Evo X) a 1’56”1, 5.-Alós-
Mompió (R/5 Turbo II) a 4’36”1. 

Classificació Scratch del 5è  Ral·li d’Igualada (Campionat de Catalunya 
de Ral·lis).

En el seu quart ral·li al volant del Mitsubishi Colt – PCR Sport, David Sayós es mostrava satisfet 
encara que era evident que perdre una posició en el podi per 1”… : Estem contents  de com hem 
competit aquí a Igualada. Quan les diferències són tan mínimes qualsevol detall et pot fer 
perdre o guanyar una plaça. Ara per exemple recordo de quan vam atrapar al pilot que ens 
precedia en el primer pas per Rauric-Conesa, en fi són coses de les carreres. A més final amb 
scratch inclòs: Quan l’asfalt es va complicar, vam decidir anar a per totes a veure que passava, 
la cosa va sortir molt bé i vam anar els més ràpids. Vam poder estar per davant de Membrado 
en les últimes especials però ens va faltar 1” per rematar. 
Una altra cosa que ha quedat clara després d’aquest Ral·li Igualada és que s’haurà de comptar amb 
el Mitsubishi Colt – PCR Sport en propers ral·lis. També és competitiu en asfalt.

Sayós-Moreno sorprenen a Igualada, al volant del Mit-
subishi Colt-PCR Sport.

Servei de Premsa.


