
PCR Sport va saldar la seva participació en el 4rt Ral·li de terra Pla d’Urgel amb una de freda, concretament 
el triomf en el Grup N (GN) d’Albert Lovera-Àlex Haro (Abarth Gran Punt S2000), i diverses de calentes. En 
aquest apartat cal incloure l’abandó del Mini Cooper - PCR, pilotat en aquesta ocasió per Nani Roma.Oriol 
Julià, i la cursa que van protagonitzar Xavier Domenech-Oscar Sánchez (Mitsuhishi Colt Proto) condicionada 
per una sortida de pista en la segona especial.

Per a la segona cita lleidatana del Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra, l’Escuderia Mollerussa va plan-
tejar un recorregut amb 8 especials cronometrades (4 de diferents) amb un total de 80,70 km. Les caracterís-
tiques del traçat van ser les habituals de la zona, és a dir, especials ràpides amb molta pedra solta i sobretot 
molta pols, un element que en la part final de la prova a punt va estar de tenir un protagonisme directe en la 
classificació final. Al final del ral·li es va estar plantejant la neutralització de l’última especial a causa de la poca 
visibilitat que hi havia en algunes zones d’aquest tram.

Com queda dit, Llovera-Haro van ser els guanyadors del GN (6é lloc en al classificació absoluta) després de 
sortir triumfadors del duel particular que van mantenir amb l’equip canari Viera-Pérez, en la lluita pel títol de 
l’esmentada categoria. 
Durant tota la jornada les diferències van ser mínimes, entorn als 5”, però sempre favorables al pilot canari. La 
reacció de Llovera es va produir en el moment decisiu de la prova, o sigui a l’especial D. En el primer pas va 
llimar 2” de la diferència que tenia en contra, mentre que en l’última, s’ho va jugar el tot pel tot, i li va treure en 
els últims 17 km cronometrats del ral·li li va treure 28” a Viera.

Per la seva banda, Domenech-Sánchez, es van veure apartats molt ràpid de la lluita per una plaça entre els 
millors de la prova. La sortida de pista en el primer pas pel tram B, els va fer perdre molt temps i es van veure 
relegats a les últimes places de la classificació absoluta sense possibilitats de recuperar. Això sí, van seguir 
competint marcant excel·lents parcials.

En aquesta ocasió la pitjor part la van patir Roma-Julià que, després d’un inici prometedor, van haver de 
deixar la prova en la segona passada per l’especial A a causa de problemes amb els paliers posteriors del 
Mini.

1.-Pons-Amigo (Mirtsubishi Lancer Evo X) 53’34”, 2.-Domingo-Venceslao (Mitsubishi Lancer Evo X) a 
2’22”, 3.-Llinas-Torra (Mirtsubishi Lancer Evo X) 3’03”, 4.-Fuertes-Cruz (Miotsubishi Lancer Evo X) a 3’14”, 
5.-Fores-Aluju (Mirtsubishi Lancer Evo IX) a 3’51”,  6.-Llovera-Haro (Abarth Grande Punto S2000) a 
4’28”... 19.-Domenech-Sánchez (Mitsubishi Colt PROTO) a 17’17”.

Classificació Scratch del 4rt  Ral·li de terra del Pla d’Urgell (Campionat 
d’Espanya de Ral·lis de terra).

Per Llovera la prova de l’Escuderia Mollerussa ha acabat a l’esglaó més alt del podi, sens dubte era l’objectiu: 
A nosaltres no ens queda una altra opció si volem aspirar a repetir el títol de Grup N. No puntuar en la 
primera prova de l’any (Cervera) ens obliga a no fallar per pressionar a Viera. És possible que aquest 
any el campionat se’ns faci curt, cal seguir lluitant a tope.

Pep Codinach (PCR Sport) ens comentava: Llovera ha fet un ral·li molt bo amb un final fantàstic, des-
prés de tota la jornada amb la pressió de tenir mínimes diferències en contra ha hagut d’atacar en la 
recta final i ho ha fet sense errades. Pel que fa al Mini Cooper Countryman, estem superant etapes 
fins a aconseguir la fiabilitat màxima del cotxe. Avui ens ha passat que els paliers del darrere no han 
aguantat l’embranzida de Mini. Haurem de buscar una solució a aquest problema per a la propera car-
rera. És evident que el Mini és competitiu ara hem de seguir treballant per assolir l’objectiu esmentat.

Sort desigual per als pilots de PCR Sport 
en el 4rt Ral·li de terra del Pla d’Urgell.

Servei de Premsa.


