
El 38 Rallye Santander Cantàbria, antepenúltima prova vàlida per al Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA) 2017, va tenir un desenllaç favorable per 
a Joan Vinyes - Jordi Mercader (Suzuki Swift R+). Els pilots de Suzuki Ibèrica van completar la prova a la tercera plaça del podi absolut i com a clars vencedors 
de la categoria N5. A més, cal destacar que Suzuki va aconseguir un dels seus objectius de la present temporada, el títol espanyol de marques.

A Cantàbria, també es van combinar elements climatològics diversos. Bona part dels reconeixements es van fer amb pluja, el shakedown (divendres dia 20) 
es va disputar amb l’asfalt sec a pesar que durant la nit anterior va ploure. La jornada del ral·li (dissabte dia 20) es va iniciar amb pluja abundant mentre que a 
mesura que avançava el dia, el sol va guanyar protagonisme. Les cronometrades de les seccions finals es van fer amb asfalt sec però, amb zones humides i 
l’amenaça que la pluja podia tornar a qualsevol moment. És a dir, més varietat impossible.
Vinyes-Mercader, van poder comprovar molt aviat que l’exigència de les cronometrades càntabres seria molt gran. En sec patinaven molt i, en conseqüència, 
amb la pluja i la brutícia acumulada pel pas dels cotxes es feia molt difícil aguantar el vehicle sobre l’asfalt.

Una vegada superades les fases prèvies del Cantabría 2017, Vinyes comentava: En els reconeixements ja vam poder endevinar alguns dels obstacles que 
hauríem de superar durant la carrera. El shakedown l’hem disputat en sec i demà diuen que plourà. Malgrat tot, hem fet diversos test que, si demà 
plou, ens poden ser molt útils en un futur pròxim sobre asfalt sec. L’objectiu no és un altre que seguir progressant.

1a i 2a Secció. (San Roque-Villacarriedo, Barcenilla-Vega).
La previsió era de pluja i es va complir. Al parc d’assistència (El Sardinero) pocs dubtes al moment d’escollir les rodes, a primera hora del matí.
La pluja queia amb generositat en l’escenari de les cronometrades i les conseqüències no van trigar a produir-se. Neutralització de la primera especial (San 
Roque), a causa de la sortida de carretera d’un dels participants. Aquesta situació que es va repetir en l’última especial del matí (segona passada per Barcenilla).
Amb aquest nivell de dificultat, Vinyes-Mercader van tornar a brillar al volant del Swift R+. En les tres especials que van disputar es van situar molt prop dels R5, 
fins i tot els van superar en el segon pas per San Roque, aconseguint el scratx d’aquest parcial.

Després d’entrar el seu vehicle al parc tancat de meitat de carrera, Joan ens comentava les seves impressions fins a aquest moment: El recorregut estava molt 
complicat, l’asfalt patinava molt i era impossible mantenir un ritme regular.
De tota manera les dificultats són per a tots igual, no queda una altra que improvisar i trobar la millor solució per seguir amb opcions d’estar entre 
els millors al final del ral·li. Estic a gust al volant del Swift R+ , els cronos ho diuen tot.

3a i 4a Secció. (Villanueva-Matienzo, Ramales-Ruesga).
La disputa de la recta final de la prova de la C.D. Peñucas, també amb especials complicades, va començar amb millor ambient climatològic. La pluja va retor-
nar a l’últim moment però no va provocar canvis a destacar en la classificació de la carrera. Vinyes-Mercader van seguir marcant el ritme dels N5, però cedint 
opcions en la lluita per acostar-se als líders del ral·li (els R5 d’Ares i Burgo).

En arribar a l’assistència final, Vinyes es mostrava molt satisfet d’haver aconseguit el seu segon podi absolut consecutiu en un ral·li vàlid per al CERA 2017. 
Aquestes eren les seves paraules: Ha estat un ral·li molt difícil. A Cantàbria moltes vegades coincideixen especials complicades amb una climatologia 
adversa. Aquest any ha estat un d’ells. Per aquesta raó estem contents amb el resultat i sobretot amb el rendiment del Swift R+, una mecànica que 
millora la seva competitivitat a cada ral·li. Queda marge de millora però, és evident, que a mesura que ha avançat la temporada hem estat més com-
petitius. També és motiu d’especial satisfacció que, a Santander, Suzuki ha aconseguit el títol del Campionat d’Espanya de marques 2017.

Dins d’escasses dues setmanes (dies 3 i 4 de novembre), Joan Vinyes-Jordi Mercader se situaran de nou al volant del Suzuki Swift R+ per disputar la penúltima 
prova del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. Serà el 23 Rally la Nucia - Mediterrani que es correrà per les carreteres d’Alacant, organitzat 
per l’Automòbil Club AIA..

Servei de Premsa.

Classificació 38 Rallye Santander Cantabria

Absoluta: 
1.-Ivan Ares-Jose A. Pintor (Hyundai i20 R5), 1h43’26.9, 2.-Pedro Burgo-Marcos Burgo (Skoda Fabia R5) a 0’33.8, 3.-Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki 
Swift R+ N5) a 1’21.9, 4.-Gorka Anxustegi-Alberto Iglesias (Suzuki Swift R+ N5) a 2’14.1, 5.-Javier Pardo-Adrián Pérez (Peugeot 208 R2) a 7’25”0.

Vinyes-Mercader, també en el podi 
absolut del Rallye Santander Cantàbria


