
Marià Parés-Santi Orihuela van afrontar el RallyRacc 2013 - 49è Catalunya Costa Daurada amb 
l’objectiu de portar al Mitsubishi Lancer Evo IX preparat per PCR Sport al parc tancat situat en el 
passeig marítim de Salou i allà van estar, després de protagonitzar un ral·li molt regular tractant de 
no castigar, més del necessari, la seva mecànica.

Per a aquesta edició de la prova del Campionat del Món que se celebra per carreteres i pistes 
catalanes, el RACC va preparar un traçat de gairebé 1400 km., dels quals 356 kms., eren de velo-
citat distribuïts en 15 especials (9 de diferents). Com a grans novetats de l’edició 2013 cal destacar 
l’etapa nocturna, sobre asfalt, que es va disputar després que els participants prenguessin la sortida 
des de Barcelona i que l’habitual etapa de terra tanques el ral·li el diumenge.

Com queda dit, Marià Parés es va desplaçar a Salou amb un objectiu i el va mantenir durant tota 
la prova, aquestes eren les seves paraules al parc d’assistència després de finalitzar les especials 
sobre asfalt: Estem gaudint del ral·li i això per nosaltres és el principal. No tenim una mecà-
nica capdavantera i el pressupost és el que és. Volem seguir en carrera en aquestes condici-
ons  fins al final. És evident que la classificació ni la seguim, tractem de millorar les nostres 
prestacions per a satisfacció nostra però, sempre fent la millor traçada però que la mecànica 
sofreixi el menys possible. De moment tot perfecte.
Durant l’etapa de terra Parés-Orihuela van seguir la mateixa dinàmica i d’aquesta manera van acon-
seguir complir amb l’objectiu marcat: No hi ha dubte que estem satisfets d’haver arribat al final, 
en les especials de terra les coses sempre es compliquen una mica i a més passant en la part 
posterior del grup de participants les pistes sempre estan molt deteriorades.

Pep Codinach també mostrava la seva satisfacció en veure com Parés-Orihuela marxaven cap el 
parc tancat final: Un Catalunya més i amb el cotxe al parc tancat final, sens dubte és una bona 
manera d’acabar un ral·li que és va plantejar amb uns mitjans limitats i amb un objectiu molt 
concret, estar al parc final de Salou, i aquí estem.

La propera cita de PCR Sport serà en el Ral·li 2000 Viratges els dies 15 i 16 del proper mes de 
novembre.

1.-Guerra-Rozada (Mitsubishi Lancer Evo X) 3h58’51”8, 2.-Fuchs-Mussano (Mitsubishi Lancer Evo 
X) 6’05”5, 3.-Membrado-Julià (Mitsubishi Lancer Evo X) a 19’17”0, 4.-Alonso-Monasterolo (Mit-
subishi Lancer Evo X) a 19’41”6, 5.Llinás-Torra (Mitsubishi Lancer Evo X) a 20’47”2...
7.-Parés-Orihuela (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 32’39”4 .

Classificació Classe 3 RallyRacc - 49è Catalunya-Costa 
Daurada. 

Parés-Orihuela compleixen amb les seves expectatives 
en el RallyRacc 2013.

Servei de Premsa.


