
Joan Vinyes-Jordi Mercader abandonen el Ral·li vila de Llanes.  

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) van veure com la seva ratxa de triomfs es 
trucava en el Ral·li vila de Llanes. Una frenada en una zona humida va provocar que, el cotxe 
se sortís lleugerament de la carretera amb al mala fortuna que impactés contra la vorada 
que limitava l’esmentada carretera. Es va trencar la llanda esquerra del Swift i el que, va ser 
més greu i determinant, el trencament d’una ròtula del mateix costat. Després de gairebé tres 
anys, es consumava el primer abandó de Vinyes-Mercader al volant del Suzuki S1600 per 
sortida de pista.
En el moment de l’abandó, segona passada per Arriondas-Carmen, Vinyes-Mercader eren 
capdavanters destacats entre els vehicles de dues rodes motrius (2RM) i érem a la cinquena 
plaça de la classificació absoluta (a 2’09”) liderada en aquells moments per Hevia-Alvarez 
(Skoda Fabia S2000), 

La decepció estava reflectida en el semblant de Vinyes una vegada consumat l’abandó, així 
va explicar el desenllaç de l’incident: El recorregut en general estava molt delicat. Els 
trams patinaven molt a causa de la pluja que va caure la nit anterior a l’inici de la prova 
tot i que el pitjor va ser que al parar la pluja, hi havia zones humides i d’altres seques. 
Vam iniciar el ral·li a un ritme que ens va permetre estar entre els millors sense prendre 
riscos. Després del primer bucle ens sentíem molt còmodes i la diferència, respecte als 
nostres rivals directes era clara. En fi, tot semblava al nostre favor quan es va produir 
la sortida de carretera. Veníem d’una zona ràpida amb l’asfalt sec i ens vam trobar de 
cop amb  l’asfalt humit a la frenada. El toc amb la vorada amb la direcció completament 
girada va fer la resta... allí se’ns va acabar el Llanes del 2012. Malgrat tot, Joan valorava 
de manera positiva la seva actuació fins al moment de l’abandó: Els nostres registres esta-
ven sent molt bons i això queda reflectit a la classificació. Teníem al nostre rival més 
proper a la classificació a gairebé 1’, i la sensació era que havíem aconseguit la dife-
rència sense anar al límit, és a dir sense prendre riscos. Va ser una llàstima no poder  
arribar fins al final. Les carreres, de vegades, són així de dures.

La propera cita del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt es correrà a Còrdova l’últim cap 
de setmana d’Octubre (dies 27 i 28). Serà el 30 Ral·li Sierra Morena.

Servei de premsa.


