
David Sayós-Montse Ventosa, al volant del Mitsubishi Colt de l’equip PCR Sport, van posar contra 
les cordes als Porsche 911 GT3 de Josep M. Membrado i Jordi Gaig, a priori, favorits al triomf en el 
VIII Ral·li Open d’Avià.
En l’últim sospir del ral·li, Sayós-Ventosa van haver de conformar-se amb la segona posició després 
d’iniciar l’última especial amb 7 dècimes d’avantatge sobre Membrado, que al final seria el guanya-
dor de la edició 2013 de la proba valida per el Campionat de Catalunya de Ral·lis.

Els organitzadors de la cursa, Amics del motor d’Avià, van preparar un atractiu recorregut amb 8 
especials (3 de diferents). El bucle estava format per Puig-reig (4 km), Graugès (11,600 km) i el Gall 
(4,200 km). Les dues primeres s’havien de superar 3 vegades cadascuna, mentre que pel Gall els 
participants i tenien que passar solament dues vegades.
En total 56,20 km cronometrats dels 173,10 km que tenia el recorregut total.

Els pilots de PCR Sport ja van avisar en la primera especial del ral·li (Puig-reig) en situar-se entre 
els Porsche de Gaig i Membrado. La continuació encara va ser mes sorprenent . Sayós-Ventosa 
mantenien a ralla als seus rivals directes y es van situar al capdavant de la classificació.
Les diferències en tot moment van ser mínimes, però Sayós-Ventosa es mantenien al capdavant de 
la classificació, responent amb excel·lents cronos els atacs dels seus contrincants.
Es va iniciar l’últim bucle del ral·li amb una diferència de 7 dècimes favorables a l’equip de PCR 
Sport respecte a Membrado. En l’últim pas per Puig-reig, els dos pilots van marcar el mateix temps 
i, per tant, afrontaven l’última especial amb la diferència esmentada. En aquest sprint final Sayós no 
va poder seguir el ritme del Porsche del campió català de l’especialitat i va haver de cedir la primera 
plaça per  3” i escaig. 
Així doncs Sayós-Ventosa havien estat líders del Ral·li Open d’Avià des de la segona especial fins 
a la setena, però al final van haver de cedir.
  
El campionat de Catalunya de ral·lis està arribant a la seva fi. La propera cita, penúltima del calen-
dari es disputarà a principis d’octubre (concretament els dies 4 i 5) a Valls.

1.-Membrado-Sánchez (Porsche 911 GT3) 30’07”3, 2.-Sayós-Ventosa (Mitsubishi Colt) a 0’3”1 
3.-Gaig-Astudillo (Porsche 911 GT3) a 0’10”2, 4.-Borrellas-Sunyer (Mitsubishi Evo VII)a 2’31”2, 
5.-Navarro-Resclosa (Citroën DS3) a 2’33”2.

Classificació Scratch del VIII Ral·li Open d’Avià (Campionat de Catalunya 
de Ral·lis).

A pesar que el triomf es va escapar per una diferència mínima, en l’assistència de l’equip PCR Sport  
es podia observar rostres de satisfacció en els allí presents. La gran carrera que van protagonitzar 
Sayós-Ventosa es mereixia la millor recompensa i a punt van estar d’aconseguir-ho. 
Pilots i tècnics de l’equip coincidien que: La lluita directe amb els Porsche ha sorprès als aficio-
nats presents en les especials i li ha donat un emoció inesperada a aquest rally d’Avià. Hem 
estat líders pràcticament durant tot el ral·li i al final el triomf se’ns ha escapat per 3”. En fí, la 
segona plaça és una excel·lent classificació, a més intercalats entre els Porsche.

Sayós-Ventosa (Mitsubishi Colt) es van enfrontar sense 
complexos als Porsche 911 GT3 a Avià.

Servei de Premsa.


