
David Sayós-Xevi Moreno, al volant del Colt de PCR Sport, van protagonitzar una excel·lent actuació en el 
Ral·li Pacha-La Pineda, primera prova sobre asfalt del Campionat de Catalunya de ral·lis. Amb tot a la recta 
final de la prova la recompensa desitjada, afegirem que merescuda, es va esfumar.
El tàndem Sayós-Moreno es va situar capdavanter de la prova al final de la primera especial (Porrera) i sola-
ment es van veure fora d’aquesta posició per un problema en el diferencial del seu Colt, que els va obligar 
a deixar la prova en els primers quilòmetres de la segona passada per La Torre Fontaubella, que es podia 
considerar l’última especial del ral·li. Després restaven únicament les dues passades pel tram espectacle.

Com queda dit, després de l’especial inicial Sayós-Moreno superaven el seu rival més proper, en aquells ins-
tants Orriols-Muñoz (Porsche 911 GT3), en 7”. El seu domini va continuar en el decurs de la primera secció per 
arribar a l’assistència final de la mateixa, amb 23” d’avantatge sobre Membrado-Vilamala (Porsche 911 GT3) 
que superaven per dècimes a Orriols.
En la continuació semblava evident que l’equip de PCR Sport administraria aquest avantatge considerable 
sobre els seus rivals. Aquesta suposició es va confirmar en el segon pas per Riudecanyes en què van cedir 2” 
respecte a Membrado, malgrat tot l’avantatge encara era considerable-
En la següent especial la gran actuació es va truncar amb el problema esmentat de diferencial que va obligar 
als líders del ral·li a deixar la cursa.

Sayós-Moreno tindran una nova oportunitat a finals del proper mes d’abril (dia 26) en el Ral·li ciutat d’Igualada, 
prova en la que la passada temporada ja van donar un ensurt als quals a priori eren favorits.

Després d’un llarg període sense pujar al Colt, David Sayós va estar molt competitiu des de l’inici, aquest era 
el seu comentari: No competia des del passat 2000 Viratges, mentre que Xevi no ho feia des de l’Osona 
2013. En el primer tram ens ha costat agafar el ritme però a mesura que passaven els quilòmetres hem 
millorat. Sens dubte els cronos han sigut bons i això sempre és una satisfacció. Han estat líders mentre 
han seguit en carrera, solament el problema mecànic els ha apartat del triomf en el Pacha: Una llàstima, 
aquesta vegada ho teníem molt a prop i teníem confiança en les nostres possibilitats. Particularment 
quan el traçat es complica i hi ha zones de quarta o cinquena en la qual cal tirar-se és on em sento mes 
a gust. Crec que són en aquests trams on esgarrapem segons als nostres rivals. Ho seguirem inten-
tant, esperem tenir una mica més de sort la propera vegada i poder rematar el treball fins al podi final.

Per a Pep Codinach, l’abandó de Sayós-Moreno també va suposar una sorpresa desagradable tal com es 
desenvolupava  la prova: La intenció en el segon bucle era conservar una mica, l’avantatge era suficient 
com per estar a la primera plaça al final del ral·li. Però hem de caure en el tòpic que les carreres són 
així i quan menys t’ho esperes doncs passa el que passa. Malgrat tot Sayós-Moreno han fet una gran 
carrera i han superat als Porsche en pràcticament totes les especials que han disputat en condicions 
normals.
El màxim responsable de PCR Sport tampoc s’esperava que fos precisament el diferencial del Colt el que 
donés problemes: Cert, durant les jornades anteriors al ral·li havíem seguit tots els passos que cal fer 
en la posada punt d’aquest apartat de la mecànica, però... queda clar que de vegades tots els esforços 
no són suficients.
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Servei de Premsa.


