
Nani Roma - Àlex Haro al volant del Mini Cooper preparat per PCR Sport, van ser líders de l’III Ral·li de terra 
del Bierzo mentre van poder defensar amb normalitat les seves opcions. Eren líders del ral·li amb més de 1’ 
d’avantatge sobre el segon classificat en el moment de l’abandonament.
Así pues, Roma-Haro no van poder completar la seva excel·lent actuació a Ponferrada amb un bon resultat 
a causa d’un problema a la seva mecànica. En la disputa de l’especial D1 (22,00 km), una pedra rebotada va 
afectar al sistema de frenada posterior del Mini. Un problema que uns quilòmetres després va deixar a Nani 
fora de la competició.

L’esperada lluita entre el Mini Cooper i el Peugeot 208 de Bernardo Sousa no es va desenvolupar de la 
manera desitjada. El pilot portuguès va haver de deixar el ral·li abans de l’inici de la primera especial, va 
aprofitar l’opció super-ral·li, però és fàcil d’imaginar que Nani lluitava pel triomf absolut mentre que Sousa ho 
donava tot en els parcials.

Pep Codinach ens comentava amb aquestes paraules el succeït en la prova lleonesa: A meitat de la segona 
especial del bucle de la tarda Nani es va quedar sense fre posterior, a causa del cop que una pedra. 
Nani ho va notar, però va seguir al seu ritme conscient que el Mini no estava al 100%. A l’últim encre-
uament de l’especial, a 50 metres de la meta, no va poder evitar enganxar-se lleugerament però amb 
tanta mala fortuna que va ser impossible treure el Mini malgrat deixar l’embragatge en l’intent. Malgrat 
aquest incident Pep valora de manera molt positiva l’actuació de Nani-Haro en el Bierzo: Nani va pilotar a 
gran nivell en les complicades especials d’aquest ral·li, aconseguint marcar scratch lluitant contra el 
Pegueot de Sousa. Sens dubte Nani va demostrar que el Mini és competitiu.

Nani Roma- Haro i el Mini Cooper de PCR Sport tornaran a competir en el Ral·li de terra de Cervera, cinquena 
prova del Campionat d’Espanya de ral·lis de terra que es disputarà els dies 4 i 5 de setembre.

Miquel Prat va portar a Colt Proto al podi de la categoria Turismes.
Miquel Prat, en aquesta ocasió en solitari, es va situar al volant del Colt Proto de PCR Sport per disputar la XIV 
Pujada a la Serra de La Llacuna, quarta prova del Campionat de Catalunya de Muntanya.

El pilot d’Igualada va acudir a la pujada pràcticament sense assistència i recanvi, amb l’objectiu de mantenir 
el ritme de competició tot i que es tractava d’una prova que no era de l’especialitat en la qual habitualment 
competeix. Va començar molt fort, va ser el més ràpid en la primera pujada d’entrenaments, però després de 
completar les tres pujades vàlides per a la classificació final va haver de cedir davant els dominadors habituals 
de la categoria de Turismes en les proves del català de muntanya.

Classificacions de la XIV Pujada Serra de la Llacuna.

1.-Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC) 2’05”399, 2.-Luis Aguilera (Seat Leon) a 5”835, 3.-MIquel Prat 
(Colt Proto) a 7”254, 4.-Kike Perelló (Ford Fiesta R5) a 7”714, 5.-Joan Salvans (BMW M3) a 8”432.

Servei de premsa.

Roma-Haro (Mini Cooper PCR Sport), prop del triomf en 
III Ral·li de terra del Bierzo.
Miquel Prat (Colt Proto) tercer a la Pujada La Llancuna.


