
El triomf absolut de Josep Mayola-Francesc Gutierrez (Ferrari 498) en la primera de les carreres i les dues segones places 
aconseguides en solitari per Guillermo Aso (Cupra TCR) en la seva categoria, van ser la cara de la participació de l’equip 
PCR Sport en el Circuit de Navarra, en el qual era el primer meeting de Campionat d’Espanya de Resistència (CER) 2020.

Els valents veterans de l’equip, Vicente Dasi - Josep Parera (Cupra TCR), van completar les dues carreres malgrat les du-
res condicions climatològiques amb les quals es van disputar. La seva recompensa va ser, pujar al podi en dues ocasions 
a recollir el Trofeu Joan Fernández , a més de, com ells comentaven: Hem aconseguit l’objectiu amb el qual vam venir 
a Navarra, passar-ho bé i gaudir de les carreres. De fet és el nostre objectiu de sempre.

En la creu del cap de setmana cal esmentar, l’abandó de Josep Mayola, al volant del Ferrari guanyador el dia anterior, des-
prés d’un toc amb un rival. No va haver-hi opció a continuar, ja que la mecànica va quedar parada en un lateral de la pista.

El programa horari de la present edició del GT-CER segueix la mateixa línia dels disputats amb anterioritat en proves 
d’aquestes característiques. Durant la jornada del dissabte (dia 18) es van dur a terme els entrenaments lliures i cronome-
trats a més de la primera de les carreres programada a 48’ + 1 volta. Durant la jornada del diumenge (19) es va disputar 
la segona carrera, també programada a 48’ + 1 volta.

Un dels esculls que van haver de superar els equips presents en les instal·lacions de Los Arcos, van ser les altes tempe-
ratures. Sobretot en les hores centrals del dia els termòmetres es van acostar als 35º.

Una vegada finalitzada l’activitat en la pista de circuit de Navarra, Pep Codinach es mostrava molt satisfet, així s’expressa-
va: Estem molt contents per poder estar de nou en els circuits competint, que és el que més ens agrada. També es 
va mostrar molt satisfet amb els resultats obtinguts. L’abandó del Ferrari, en la segona carrera, cal considerar-ho 
com un incident de carrera. A més afegia: Vull donar les gràcies als pilots, mecànics, organitzadors..., En fi a tots 
els que han fet possible aquest esdeveniment en uns moments tan delicats. Mirant cap al futur diu sentir-se optimista 
i ho expressa de manera molt gràfica: A la pròxima més GAS.

Així doncs, una vegada superat aquest meeting inicial, PCR Sport ja es posa a treballar amb la mirada posada a València. 
La segona cita del CER 2020, que es disputarà els dies 27 i 28 d’agost en les instal·lacions del Circuit de la Comunitat 
Valenciana.

Servei de premsa.

Tots els pilots de PCR Sport 
van trepitjar el podi de Navarra


