
El recorregut, com de costum molt exigent, i la climatologia, el sol va tornar a picar fort a la comarca 
d’Osona, van dibuixar un escenari en el qual tant els pilots com les mecàniques van haver de patir molt per 
arribar al podi final del ral·li (Circuit d’Osona).
Albert Orriols-Manel Muñoz van ser els primers líders de l’Osona 2014 i van mantenir aquesta preuada 
posició durant les dues passades per la Vola, La Trona i La Costa dels Gats.
Les diferències van ser sempre mínimes però van arribar a la llarga assistència (1h30) de meitat de com-
petició amb 4” d’avantatge sobre Membrado, que en aquells instants era el rival a batre.
La lluita entre els dos Porsche es va mantenir durant la continuació del ral·li fins a arribar a la disputa del 
tram espectacle final (Circuit d’Osona 0,94 km) amb 1”1 de desavantatge respecte al seu rival. Una virolla 
en la part final d’aquesta última especial va deixar definitivament Orriols-Muñoz a la segona posició d’un 
Ral·li Osona molt disputat.
Pitjor sort van tenir Sayós-Moreno, una sortida de carretera a l’inici de la segona passada per Coll de Mansa 
els va deixar fora de carrera quan semblava que la tercera posició del podi no se’ls podia escapar.
Per a Marià Parés el retrobament amb l’asfalt de la comarca d’Osona va resultar molt positiu, va imprimir un 
ritme molt regular que el va mantenir en la lluita entre els vehicles de prestacions semblants a les del seu 
Mitshu. No va poder amb Marsol que a poc a poc es va anar escapant. Al final, un cinquè lloc molt treballat 
per al pilot de Vic.

Final agredolç per a PCR Sport en 
un Ral·li Osona 2014 amb emocions 
al límit.

Classificació del 46 Ral·li Osona.

PCR Sport va tenir una actuació destacada en el Ral·li Osona 2014, la prova que de manera tra-
dicional tanca la primera part del Campionat de Catalunya de Ral·lis.
Amb quatre vehicles al podi de sortida, els plantejaments eren ben diferents per a cadascun 
d’ells. Mentre Orriols-Muñoz (Porsche 911 GT3) aspiraven al triomf absolut, Sayós-Moreno (Mini 
Cooper) tenien com a principal objectiu recuperar les millors sensacions després de l’incident de 
l’Empordà.
Per la seva banda Parés-Sabater (Mitsubishi Lancer Evo IX) tornaven a l’asfalt d’Osona molt 
motivats mentre el veterà Josep Trasserra, amb Ramón Abad al seu costat, tenien com a prin-
cipal objectiu situar el seu Prosche 911 GT3 al parc tancat després de 14 hores de competició.

Orriols-Muñoz amb opcions de triomf fins al final.

Marià Parés era sens dubte el més satisfet de l’equip PCR Sport en acabar l’Osona 2014 i no era per a 
menys: Després de 15 anys sense participar a l’Osona, m’he sentit molt còmode amb el ritme que 
hem posat i que ens ha permès acabar entre els cinc millors del ral·li. M’hagués agradat ser una 
mica més a prop del rival que em precedia però... feia molt temps que no competíem sobre asfalt 
en una prova d’aquestes característiques i això es nota. Molt satisfet de com s’ha desenvolupat 
la jornada.

Per a David Sayós les coses no van acabar tan bé: El meu objectiu en aquest ral·li era conèixer el 
Mini, solament havíem fet un test, i sobretot recuperar la confiança. Durant el matí ens hem 
mantingut en una còmoda tercera posició sense entrar en la lluita amb els Porsche i controlant 
als rivals que ens empenyien per darrere. El toc de la tarda ha estat una llástima...

Pep Codinach va mantenir la tranquil·litat fins a mitja tarda del dissabte, a partir de llavors: Tot se’ns ha 
complicat. El triomf se’ns escapava a cada especial, a més el toc de Sayós... En fi, ha estat un 
final de ral·li molt complicat per a nosaltres. De tota manera hem situat tres cotxes entre els deu 
millors de la classificació. És un bon resultat però a meitat de ral·li aspiràvem a una mica més. 
És un tòpic però és la veritat, a les carreres fins que no s’acaben poden passar coses a favor i 
en contra. 

Servei de premsa.

1.-Membrado-Vilamala (Porsche 911 GT3), 1h04’33”2, 2.-Orriols-Muñoz (Porsche 911 GT3) a 10”1, 3.-Llinás-Torra (Mit-
subishi Lancer Evo X) a 1’23”3, 4.-Marsol-Martin (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 3’22”9, 5.-Parés-Sabater (Mitsubishi 
Lancer Evo IX) a 3’57”8. ... 9.-Traserra-Abad (Porsche 911 GT3) a 7’50”0.


