
Després de la decepció que va suposar abandonar el Ral·li Pachá quan tenien el triomf a l’abast de la mà, 
David Sayós-Xevi Moreno, van sortir en l’Igualada 2014 disposats a intentar-ho de nou.
La prova organitzada pel Moto Club Igualada tenia un traçat total de 403,57 km, dels quals 92,78 km eren 
cronometrats, amb 8 especials (Querol-14,13 km, Font Rubí-15,74 km, Rubió-8,88 km i Castellfollit-7,64 
km) a superar dues vegades cadascuna. Un traçat pràcticament idèntic al de la passada edició en la qual 
Sayós ja va estar a punt de sorprendre als a priori favorits.
En aquesta edició el tàndem de l’equip PCR Sport va evitar qualsevol sorpresa i va imposar un excel·lent 
ritme des de l’inici que el va portar a marcar cinc scratch consecutius en les primeres especials del ral·li. En 
la continuació, Sayós es va mostrar una mica més conservador, encara que també va ser el més ràpid en la 
segona passada per Rubio, per confirmar un triomf que fins al moment no havia estat possible.
Pep Codinach, en aquesta ocasió des de Curtis, es mostrava caut abans de l’últim bucle, aquest era el seu 
comentari: Sembla que tot està molt ben encaminat, el triomf solament se’ns pot escapar per un 
problema mecànic que esperem no es produeixi. I així va ser, malgrat l’aparició de la pluja, la recta 
final del ral·li es va desenvolupar amb normalitat.
Albert Orriols-Manel Muñoz també van estar en el podi final de la prova d’Igualada. Al volant del Porsche 
911 GT3 preparat per PCR Sport van completar una bona actuació que els va situar, al final del primer bucle 
d’especials, entre els millors del ral·li. Al final van repetir la segona plaça que ja van aconseguir en el pri-
mera prova del català de l’especialitat (Ral·li Pacha).

David Sayós-Xevi Moreno capdavan-
ters de principi a fi a Igualada.

Nani Roma-Barceló i Llovera-Haro amb problemes a Curtis.

L’equip PCR Sport s’ha hagut de multiplicar durant el cap de setmana passat per atendre a tots els fronts 
oberts en els quals ha competit durant el cap de setmana.
En el 16 Ral·li ciutat d’Igualada, per fi triomf espectacular de Sayós-Moreno que en aquesta ocasió no van 
tenir cap problema per confirmar la seva superioritat fins al parc tancat final. Orriols-Muñoz, també es van 
assegurar molt ràpid una posició de podi en la classificació absoluta de la prova.
No va haver-hi tanta sort en el Ral·li del Concello de Curtis. Nani Roma-Barceló (Mini Cooper) van aban-
donar en els compassos inicials del ral·li mentre Llovera-Haro (Abarth S2000) van aconseguir finalitzar el 
ral·li però en la 7ª plaça del Grup N (GN) després de sofrir una punxada en la penúltima especial d’aquesta 
segona prova vàlida per al Campionat d’Espanya de l’especialitat.
Cal afegir, la presència de Santi Navarro en les instal·lacions de Motoland per disputar la prova europea de 
la Copa Clio. Navarro tampoc va tenir massa sort i sempre va estar a la part final de la graella de partici-
pants.

Doblet de PCR Sport en el 16 Ral·li Igualada.

Els equips que disputen el Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra 2014, es van desplaçar fins a Galícia per 
disputar el Ral·li Concello de Curtis, segona prova de l’esmentat campionat.
PCR Sport no va faltar a la cita amb dos dels seus equips habituals en aquesta especialitat, Nani Roma-Pilar 
Barceló (Mini Cooper) i Albert Llovera-Àlex Haro (Abarth Gran Punt S2000).
La prova organitzada per Ral·li Club Coruña i Agrupació Esportiva Nord-oest Motor, amb 10 especials (5 de 
diferents, tenia un total de 104,16 km contra el crono. S’esperava una prova dura i, en opinió de la majoria 
de participants, les previsions es van complir i els abandonaments, per motius diversos, es van anar suc-
ceint des de l’inici.
Entre els quals van haver de deixar la competició en les primeres especials, concretament en la tercera, 
va estar Nani Roma que va sofrir una sortida de pista que el va deixar sense opcions a continuar. Codinach 
explicava així el succeït: Ha estat un toc amb un embornal, el Mini s’ha quedat sense direcció i la 
sortida i posterior abandonament han estat inevitables.
Pel que fa a Llovera-Haro, sí que van poder entrar el seu Abarth S2000 al parc tancat final però no es van 
lliurar dels problemes. Van començar a un excel·lent ritme que els va situar entre els millors del Grup N 
(GN). Però en la part final de l’especial C1 van tenir un problema de frens que els va despenjar de les posi-
cions de podi. En la penúltima especial, quan es trobaven lluitant per la 5a plaça, van punxar. No hi havia 
opció a reaccionar i al final van ocupar al 7ª plaça del GN (12ª en l’absoluta) de la classificació final.
Malgrat tot Llovera es mostrava molt satisfet de com s’havia desenvolupat el ral·li: Estic satisfet de com 
hem competit, mancant tres especials estàvem quatre equips en 2” lluitant per la cinquena 
plaça, en fi ha estat molt dur però ens em barallat fins al final.

Servei de premsa.


