
Miquel Prat-Daniel Montaner (Mitsubishi Colt Proto preparat per PCR Sport) segueixen contant per 
triomfs les seves participacions en la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra 2015. En aquesta ocasió 
han vençut amb claredat en el 2n Ral·li vila de Bellpuig després de marcar el millor crono en les cinc 
primeres especials de la prova.
A Bellpuig, Ramon Oliver-Bernat Josep al volant del Citroën C2 Proto preparat per PCR Sport, van 
recuperar la seva regularitat habitual i van aconseguir acabar tancant el top10 de la classificació 
final del ral·li.
No van tenir sort Nani Roma-Àlex Haro (Mini Cooper Works) en la seva tornada a la competició en 
el català de terra. Solament van acabar la primera especial i en condicions precàries. El trencament 
de la corretja de l’alternador els va obligar a abandonar per evitar problemes majors.
Així doncs el tàndem que competeix habitualment en el Campionat del Món de Raids va passar 
pràcticament inèdit en la cita de Bellpuig.

Els organitzadors de l’esdeveniment, WRC Management, van traçar un recorregut amb els obsta-
cles habituals en aquest campionat. Concretament dos especials de velocitat (A, de 9,73 km i B, 
8,72 km) a superar tres vegades cadascuna. Així doncs el ral·li tenia 55,35 km cronometrats dels 
88,50 que tenia el recorregut total

Pep Codinach va deixar la localitat lleidatana amb sensacions ben contrastades, d’aquesta manera 
ens ho explicava: Miquel està protagonitzant una temporada impecable. Des de l’inici de les 
competicions, imposa un ritme molt ràpid que dificulta molt el treball dels rivals.
Quant a Nani, ha estat una llàstima. Volíem fer algunes proves amb el cotxe però tot s’ha 
acabat al final del primer tram. És molt possible que hagi estat una pedra rebotada, la que 
hagi provocat el trencament de la corretja de l’alternador. La temperatura del motor va pujar, 
o sigui que parar era inevitable.

La propera prova de la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra serà en Ager (8è Ral·li de terra d’Ager), 
el proper 13 de Juny. PCR Sport no faltarà a la cita.

Servei de premsa.

Classificació del 2n Ral·li vila de Bellpuig.
Copa de Catalunya de Ral·lis de terra.

1.-Prat-Montaner (Colt Proto), 37’12”9, 2.-Fores-Sanchís (Mitsubishi Lancer Evo X), 0’55”5, 
3.-Marsol-Martin (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2’34”7, 4.-Salinas-Mejias (Peugeot 107 Proto) a 
3’29”4, 5.-Reyes-Mompio (Renault Clio RS) a 3’37”6 ... 10.-Ramón Oliver-Bernat Jover (Citroën 
C2 Proto) 5’16”7.

A Bellpuig, Prat-Montaner (Colt Proto PCR 
Sport) tornen a guanyar amb autoritat.


