
Nani Roma-Pilar Barceló (Mini Cooper Countryman) van ser els clars vencedors del 3è Ral·li La Terrissa prova 
inicial sobre terra del calendari del Campionat de Catalunya de Ral·lis.
El recent vencedor del Dakar, va ser líder de la prova des de la primera especial incrementant les diferències 
en cada especial respecte al Mitsubishi Evo X de Llinas-Torra, actuals campions de Catalunya de l’especiali-
tat. La tercera plaça del podi final va ser per Xavier Domenech-Luka Larrosa al volant del Mitsubishi Colt de 
l’equip PCR Sport.

Per a la tercera edició de la prova que té el seu nucli central a Quart (Girona), l’Escuderia Peu a Baix va pre-
parar un recorregut de 84,90 km dels quals 60 km eren de velocitat. En l’esmentat traçat es van marcar dos 
especials, Sant Cristófol 12 km i Quart 8 km, que els equips havien de superar en tres ocasions cadascuna, 
abans d’entrar el cotxe en el parc tancat final.
La climatologia també va voler la seva part de protagonisme en aquest inici del calendari català de terra. Les 
dues primeres passades pel bucle esmentat es van disputar en pistes amb pols mentre que just en iniciar-se 
l’última va començar a ploure i pedregar amb molta intensitat i la pols es va convertir en fang.

Com queda dit, poca emoció va haver-hi en el desenllaç de La Terrissa 2014. Una vegada superat el primer 
pas per les especials, Nani superava a Llinás en 24” mentre que, Domenech se situava a 10” d’aquest a la 
tercera plaça. Prat, després de trencar un palier en Sant Cristòfol i fer la la segona especial en aquestes con-
dicions, havia quedat despenjat del podi.
La tònica va ser la mateixa durant la disputa del segon i tercer bucle, és a dir les distàncies s’anaven ampliant 
entre els quals lideraven la prova i solament un problema mecànic podia fer que vàries la composició del podi.
Domench va trencar un palier en l’especial que tancava el ral·li, tercer pas per Quart, però va poder mantenir 
el tercer lloc en la scratch final.

La propera cita del calendari del Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra serà el Ral·li Pla d’Urgell, es cor-
rerà el primer dissabte d’Abril (dia 5) amb la localitat lleidatana de Mollerussa com a punt central de la prova. 

1.-Roma-Barceló (Mini Cooper),  51’18”, 2.-Llinás-Torra (Mitsubishi Lancer Evo X), a 1’13”, 3.-Domenech-
Larrosa (Mitsubishi Colt), a 3’46”, 4.-Prat-Muntaner (Citroën C2 Proto) a 5’00”, 5.-Leyun-Alsina (Mitsu-
bishi Lancer Evo VIII) a 6’19”, ... 15.-Ramon Olivé-Bernat Josep (Citroën C2 Proto), a 9’41”.

Classificació Scratch del 3è. Ral·li La Terrissa (Campio-
nat de Catalunya de Ral·lis).

Tenim els cinc cotxes que han iniciat el ral·li al parc tancat, a més el Nani ha guanyat el ral·li de manera 
molt clara i quatre dels cinc primers classificats són cotxes de PCR Sport. Estem molt contents de 
com s’ha desenvolupat el ral·li i, és clar, de la classificació final. Aquest era el comentari de Pep Codinach 
després d’acabar la primera cita del català de terra, i afegia: És evident que el Nani i el Mini han fet una gran 
prova guanyant totes l’especials amb claredat. En l’aspecte menys positiu podem esmentar el trenca-
ment d’un palier del C2 de Prat en la primera especial i la mateixa incidència en el Colt de Domenech 
en la recta final de la prova. Amb tot, sense conseqüències a la classificació final.
Per la seva banda Miquel Prat, en la seva segona prova amb el C2 Proto de PCR Sport, comentava: He notat 
diferències a la mecànica del C2 respecte a la prova de Tárrega. Crec que ha millorat quant a la potèn-
cia i el canvi de velocitats. El trencament del palier en la primera especial ha marcat una mica la nostra 
actuació en la prova, de tota manera en els dos bucles següents el C2 s’ha portat molt bé.
El nostre objectiu és aprendre i estic molt agraït als tècnics de PCR Sport per l’ajuda que em donen 
en tot moment.

Doble podi per PCR Sport en el 3è 
Ral·li La Terrissa.

Servei de Premsa.


