
Nani Roma al volant del Mini Cooper - PCR Sport, va ser el guanyador de l’últim meeting de la 
Gymkhana Grid disputat a Europa, després de derrotar en la final a un dels grans especialistes 
d’aquesta modalitat automobilística, el pilot de Long Beach (Califòrnia), Ken Block.

La Ciutat del Rock de Arganda del Rey (Madrid) va ser l’escenari escollit pels organitzadors del 
Gymkhana Grid per disputar la final del calendari europeu de l’esmentada competició, una especi-
alitat molt espectacular en la qual la potència dels vehicles juntament amb la intuïció i habilitat dels 
pilots són els principals factors per estar en les posicions capdavanteres.

Les evolucions dels pilots són avaluats pels comissaris de la prova, en funció de com s’ha traçat 
l’obstacle proposat i a quina la velocitat. Una vegada establerta aquesta classificació prèvia es forma 
els aparellaments i els pilots van superant mànigues fins a arribar a la gran final.

En aquesta cita la localitat madrileña, la final (esperada i desitjada per tots) la van disputar Nani 
Roma i Ken Block. A priori semblava que el gran especialista americà era el favorit al triomf però 
Nani, acostumat a reptes impossibles, va engegar totes les seves habilitats i va situar al Mini Cooper, 
creat en les instal·lacions de PCR Sport, a l’esglaó més alt del podi. 
A destacar que el camí cap a la final no va ser gens fàcil per Nani Roma. En semifinals va tenir que 
lluitar amb un dels especialistes de més nivell d’aquest campionat de gymkhana, concretament l’el 
pilot suec Anton Marklund i el seu Volkswagen de 650 cv.

Per a Pep Codinach, alma mater del Mini, un satisfacció més la que li va proporcionar aquest Mini 
Cooper en les mans de Roma: Vam haver de preparar la participació en aquesta prova en l’últim 
moment. El patrocinador de la mateixa (MONSTER) va convidar al Nani i allà ens vam anar. No 
sabíem amb certesa de que anava el tema però el resultat ha estat espectacular. Sens dubte 
molt satisfet amb l’experiència i disposat a repetir si es planteja l’ocasió. 

Nani Roma i el Mini Cooper - PCR Sport, es 
llueixen en la final del Gymkhana Grid. 

Servei de Premsa.


