
La 2ª edició del Ral·li La Terrissa, penúltima prova del calendari de terra del Campionat de Catalunya de Ral·lis, va tenir 
un desenllaç molt positiu per als pilots de l’equip PCR Sport.
Xavier Domenech-Oscar Sánchez (Mitsubishi Colt) van ocupar la 2ª posició del podi absolut, mentre que Marià Parés-
Santi Orihuela (Citroën C2 Proto) i Ramón Olivr-Bernat Josep (Citroën C2 Proto), amb objectius menys ambiciosos des de 
la sortida, es van classificar en la 18ª i 21ª respectivament de la classificació final scratch absoluta.
A Quart, nucli central de la prova, els grans absents van ser Nani Roma-Barceló. El pilot de BMW ja es troba plenament 
concentrat en el proper Dakar i per aquest motiu els afeccionats que van acudir a la cita del català de terra no van tenir 
l’opció de gaudir amb l’espectacular pilotatge de Roma al volant del Mini Cooper-PCR Sport.

Els integrants de l’Escuderia Peu a Baix, responsables de la prova gironina, van calcar el recorregut de la temporada 
passada per la 2ª edició del Ral·li de la Terrissa. Una especial de 15 kms., que els equips participants havien de completar 
en quatre ocasions. Les dos inicials en un sentit (final prop de Llambillas) i les dos següents a l’inrevés. La gran diferència 
que va haver-hi amb la primera edició va ser la pista de l’especial, l’any passat estava enfangada en moltes zones per la 
pluja que havia caigut en les jornades prèvies al ral·li . en aquesta ocasió la pols va ser la protagonista i en alguns moments 
una dificultat atípica per els participants. 

Domenech-Sánchez van sortir amb la ment posada en el podi i això es va traduir en un ritme molt ràpid en l’especial inicial. 
El que no podien preveure els pilots de l’equip PCR Sport, és que en els primers compassos de la prova alguns dels quals 
havien de ser els seus rivals directes en la lluita pel podi final, tinguessin que deixar la competició.
Van acabar el primer pas per l’especial a 19” dels capdavanters, Domingo-Venceslao, però per darrere el rival més proper 
era, el Seat Ibiza GTI pilotat per Oliveras-Maso a 47”. Així doncs, valorant l’estat de la pista i que seguir el ritme del Mit-
subishi de Domingo era molt complicat, a partir d’aquest moment l’objectiu va ser mantenir la mecànica del Mitsubishi Colt 
i no cometre errors. En aquestes condicions la segona posició del podi absolut final estava assegurada.

El calendari de ral·lis de terra 2013 de la Federació Catalana d’Automobilisme té prevista la seva última carrera el dia 7 de 
Desembre a Tárrega (Lleida).

1.-Domingo-Venceslao (Mitsubishi Lancer Evo X) 1h03’33”, , 2.-Domenech-Sánchez (Misubishi 
Colt Proto) 2’38”, 3.-Oliveras-Maso (Seat Ibiza GTI) a 4’41”, 4.-Reyes-Mompio (R/ Clio Sport) a 
5’16”, 5.-Dot-Romagos (Opel Kadet) a 6’56”,... 18.-Parés-Orihuela (Citroën C2 Proto) a 10’34”, ... 
21.-Oliver-Josep (Citroën C2 Proto) a 11’17”.

Classificació Scratch del 2n Ral·li La Terrissa (Campio-
nat de Catalunya de ral·lis).

Els tres vehicles inscrits de PCR Sport van estar al parc tancat final, per aquesta raó satisfacció en l’equip i en concret en 
el seu màxim responsable, Pep Codinach, que feia la següent anàlisi de la prova: En els compassos inicials ha quedat 
demostrat que el traçat era molt complicat i pel que comentaven estava molt trencat en algunes zones. Alguns 
equips que havien de lluitar pel triomf es van quedar tot just començar. A meitat de ral·li Domenech-Sánchez tenien la 
segona plaça al seu abast, es tractava de resistir: Millorar posicions era molt difícil, però si arribàvem al final, el podi 
no se’ns podia escapar. Crec que hem complert amb les expectatives que ens havíem plantejat per a aquest ral·li.

Xavier Domenech es mostrava satisfet amb el seu segon podi consecutiu en una prova de terra valida per al campionat 
català: Sense cap dubte el ral·li ha tingut un inici inesperat. Ens vam situar a la segona plaça en la primera especial 
i era evident que intentar seguir el ritme de Domingo era impossible, a més per darrere tampoc teníem rivals que 
se’ns apropessin... En aquestes circumstàncies, potser el més difícil, era mantenir la concentració.

Per la seva banda Marià Parés i Ramón Oliver també van complir amb el seu objectiu que no era un altre que estar al parc 
tancat final. En el cas de Parés a més, ens comentava que: Per a nosaltres ha estat important fer tot el ral·li, recupe-
rar sensacions en competició de cara a la setmana vinent, en la qual disputarem el Ral·li Catalunya, era el nostre 
objectiu en aquesta cursa

Segona posició per Domenech-Sánchez (Mitsubishi Colt-
PCR Sport) en el Ral·li La Terrissa.

Servei de Premsa.


