
L’equip PCR Sport va aconseguir situar a tres dels seus equips entre els sis primers de la classificació scratch final del 
Ral·li Osona 2013. La prova va estar marcada per una de les millors llistes d’inscrits de les últimes temporades, mentre 
que en l’aspecte extra-esportiu la forta calor, això és una mica més habitual, va acompanyar als participants i al gran 
nombre d’afeccionats que van seguir la competició en directe.

Per la 45ª edició de la seva prova, l’Escuderia Osona van preparar un recorregut idèntic al de passades edicions, dos 
bucles amb especials tan conegudes com: La Vola (8,59 km), La Trona (12,81 km) en el primer i La Costa dels Gats (7,85 
km) i Alpens-Els Lloses (19,97 km) en el segon. La segona passada per cadascun dels bucles es va tancar amb la disputa 
del tram espectacle del Circuit d’Oosona (0,94 km).

En les especials inicials de la prova es va poder comprovar que es formaven dues lluites ben diferenciades. Per davant 
l’Evo X de Pons i els Porsche de Gaig i Membrado mentre que a continuació els Evo X de Domingo i Llinàs, el Colt de 
Sayós i en Mini de Roma estaven un mica mes enrere. 
A mesura que se superaven els quilòmetres s’anaven fixant les posicions. Les opcions de podi Sayós-Moreno, en finalitzar 
la primera part de la prova, semblaven possibles encara que la lluita amb Domingo i Llinàs es preveia molt forta i ajustada. 
En el cas de Roma-Barceló els costava una mica més seguir el ritme dels seus adversaris.
Les previsions es van anar complint en arribar la part decisiva del ral·li. Amb els Porsche de Gaig i Membrado fora de car-
rera i Xevi Pons clarament destacat, la lluita estava per les restants posicions del podi. Mancant l’últim bucle la classificació 
semblava sentenciada. Sayós donava per bona la tercera plaça, per davant tenia a Domingo a 9” i per darrere a Llinás a 7” 
i Nani Roma a 1’. De tota manera faltava una passada per Alpens i això sempre podria fer saltar la sorpresa, no va ser així i 
les posicions es van mantenir. Així doncs Sayós-Moreno van acabar el Ral·li a la tercera plaça del podi del Circuit d’Osona. 

Per la seva banda Francesc Gutierrez-Àlex Garcia (BMW M3 I30) van donar l’oportunitat als nostàlgics del món dels ral·lis 
de poder reviure evolucions sobre l’asfalt que ara mateix no són gens habituals. A més van aconseguir completar la prova 
en una meritòria sisena plaça, a 4’24” de Pons-Amigó.
El quart equip que defensava els colors de PCR Sport en l’Osona 2013, estava format Josep Traserra-Ramón Abad, un 
equip habitual de la prova osonenca que van aconseguir entrar el seu Porsche 911 GT3 al parc tancat final en la 12ª posi-
ció a 8’59” dels guanyadors.

La primera part de la temporada ha arribat al seu punt final, en general els resultats han acompanyat i per tant la valoració 
és positiva. En l’atur estival, l’objectiu serà recarregar forces perquè la segona part del 2013 té un calendari molt dens i per 
tant es preveu molta activitat en els diferents fronts per l’equip PCR Sport.

1.-Pons-Amigo (Mitsubishi Evo X) 39’37”0, 2.-Domingo-Venceslao (Mitsubishi Evo X) a 1’16”1 3.-Sayós-
Moreno (Mitsubishi Colt) a 1’25”1., 4.-Llinás-Torra (Mitsubishi Evo X) a 1’33”6, 5.-Nani Roma-Barceló (Mini 
Cooper Countryman) a 2’39”3.

Classificació Scratch del 45è Ral·li Osona (Campionat de Catalunya).

Per el tàndem Sayós-Moreno la tercera posició del podi té un sabor a triomf pels rivals amb els quals han hagut de lluitar, 
aquesta era la valoració que feia David Sayós: Per a nosaltres estar en el podi de l’Osona, amb la llista d’inscrits que 
hi havia, és una gran resultat. Hi havia pilots amb molta experiència amb els quals hem lluitat sense complexos, 
l’opció a aconseguir la segona posició l’hem tingut, però... com deia, molt satisfet amb el tercer lloc que hem 
pogut mantenir després de sortir airosos de l’espectacular lluita amb Llinas-Torra.
Per Sayós, l’Osona 2013 ha tingut dues parts ben diferenciades: En els trams del matí, poc favorables a la nostra 
mecànica, hem intentat que els rivals directes ens no s’escapessin, mentre que a la tarda hem incrementat el ritme 
per intentar arribar al tram espectacle final amb certa tranquil·litat. Hem complert amb escreix el nostre objectiu 
inicial.
Per la seva banda, tant Pep Codinach com Nani Roma no dubtaven a afirmar que el potencial del MINI Cooper Countryman 
és molt gran, aquestes eren les paraules de Codinach: Era el primer ral·li sobre asfalt amb el Mini tant per a nosaltres 
com per al Nani, estem al parc tancat final i per tant hem complert amb l’objectiu que ens havíem plantejat que 
no era un altre que completar el ral·li corrent contra nosaltres mateixos. Han estat unes jornades prèvies de molt 
treball i de canvis constants, hem millorat de manera constant i no hi ha dubte que estem avançant en la línia cor-
recta. Ara falta anar corregint els problemes de joventut d’un vehicle que en opinió del Nani té unes prestacions 
excel·lents.

Sayós-Moreno acaben en el podi d’un Ral·li Osona amb 
una inscripció de luxe. 

Servicio de Prensa

Prometedor debut del MINI COOPER de PCR Sport sobre asfalt, en 
mans de Nani Roma-Barceló.


