
Una actuació molt regular va portar a Xavier Domenech-Oscar Sánchez (Mitsubishi Colt) a la tercera plaça del 
podi absolut de la 5ª edició edició del Ral·li de Vidreres de terra, prova vàlida per al Campionat de Catalunya 
de Ral·lis. El també equip de PCR Sport, Ramón Oliver-Manel JImenez al volant de l’històric Citroén C2 Proto, 
també van aconseguir finalitzar la prova, en aquest cas en 18ª posició.
La creu entre els equips de la Torre d’Oristá, va ser per Nani Roma-Pilar Barceló (Mini Cooper). Després de 
protagonitzar un inici espectacular, una vegada superat el primer bucle portaven mig minut d’avantatge al seu 
rival directe, van haver d’abandonar a causa del trencament del diferencial davanter del seu Mini. L’incident es 
va produir abans de finalitzar la tercera especial del dia (segon pas pel tram A) i allí van quedar les excel·lents 
sensacions que havia mostrat el tàndem Roma-Barceló en els compassos inicials del ral·li. 

Els membres de l’escuderia Peu a Baix van preparar per a la cinquena edició de la prova de terra de la 
comarca de la Selva un recorregut amb dos especials, A (18,20 km), i B ( 7,10 km), que els equips participants 
van haver de superar tres vegades cadascuna. En total 75,90 km de velocitat per pistes de característiques 
variables. De pistes en perfecte estat es passava a unes altres molt trencades i amb molta pedra solta. Una 
jornada en què pols i les temperatures estiuenques també van ser tambè protagonistes.

Com comentàvem, de sortida Roma-Barceló (Mini Cooper) van ser els més ràpids en la complicada especial 
A, en la continuació (tramo B) no van ser els més ràpids però van mantenir el liderat de forma clara.
A partir d’aquest instant, els Mitsubishi Evo X de Domingo-Venceslao i Llinas-Torra van ser els protagonistes 
de la lluita pel triomf amb Domenech-Sánchez intentant recuperar algun segon de més que va perdre en les 
primeres especials, però sempre atent al que succeïa entre els rivals que tenia per davant..
Les posicions no es van concretar fins a l’últim bucle, l’equip de PCR Sport es va veure superat per Gaig-
Astudillo (Mitsubishi Lancer Evo X), però va poder mantenir la posició del podi degut als problemes que van 
tenir Llina-Torra en aquesta recta final de la competició 

A mitjans del proper mes d’Octubre, concretament els dies 18 i 19) es disputarà la penúltima prova de terra 
vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis. Serà el 2n Ral·li de la Terrissa organitzat també per l’Escude-
ria Peu a Baix i amb la localitat gironina de Quart com a nucli central.

1.-Domingo-Venceslao (Mitsubishi Lancer Evo X) 1h03’33”, 2.-Gaig Astudillo (Mitsubishi Lancer Evo 
X) a 1’39”, 3.-Domenech-Sánchez (Misubishi Colt Proto) 2’05”, 4.-Llinas-Torra (Mitsubishi Evo X) 
a 2’45”, 5.-Perez-Olivé (Subaru Impreza GTI) a 5’29”... 18.-Ramon Oliver-Manel Jimenez (Citroën 
C” Proto) a 13’38”

Classificació Scratch del 5è Ral·li de Vidreres de terra 
(Campionat de Catalunya de ral·lis).

Una vegada consumat l’abandó de Nani Roma en el Ral·li de Vidreres, l’anàlisi que cap a Pep Codinach 
sobre el succeït era el següent: Sembla que s’ha trencat el diferencial davanter, és sens dubte l’element 
del cotxe que més va patir quan es van trencar els paliers a Mollerussa. Vam mantenir el dubte fins a 
l’últim moment de canviar-lo però, les comprovacions que hem fet avui (dissabte) mateix al matí, van 
donar un resultat positiu. Res feia presagiar el que ha passat, sempre que les suposicions que ara 
mateix tenim es confirmin quan desmuntem el Mini.
Per la seva banda Nani Roma afirmava que en aquest segon bucle les sensacions eren molt bones: Vaig 
acabar la primera passada i em va sorprendre l’avantatge que portava als meus rivals. Dins del cotxe 
la sensació és que no estava encertat. Tot va canviar en el segon pas per l’especial A, la pista tenia 
més grip, crec que vam ser molt ràpids fins que va passar l’incident que ens va obligar a abandonar.
Xavier Domenech i Oscar Sánchez coincidien en baixar del podi que: Ens ha costat una mica agafar el ritme 
però crec que a mesura que hem anat superant especials, hem millorat. L’estar en el podi final ha estat 
una bonica recompensa per a tot l’equip.

A Vidreres, Domenech-Sánchez en el podi final, Roma-
Barceló out  quan eren líders del ral·li.

Servei de Premsa.


