
Aquest cap de setmana passat es va celebrar una nova edició de la mítica Baja Aragón. 
Una cita marcada en vermell al calendari, que suposa per als pilots del CERTT un plus de 
motivació a causa de la ponderació doble dels punts que en ella estan en joc.

Els dos pilots de l’equip PCR Sport/Ausió, José Luis Garcia i Miquel Prat, arribaven a terres 
aragoneses amb ganes de rescabalar-se de l’última prova disputada a Extremadura on no 
van tenir la sort de cara. Prat arribava com 6è classificat de la general, mentre que José Luis 
Garcia ho feia en la 12a posició.

En la primera etapa del cap de setmana tots dos pilots van sortir a totes, i va ser José Luis 
García, amb una actuació impecable qui s’adjudicaria el millor temps en categoria buggies, 
superant fins i tot una inoportuna burxada. A la tarda no obstant això, arribaria la nota nega-
tiva del cap de setmana per a García, doncs uns problemes en el quilòmetre 25, el van obli-
gar parar i a no poder acabar l’especial. Després de reparar durant la nit, García va poder 
sortir el diumenge en manera Super Ral·li per afrontar l’última etapa amb la idea de poder 
agafar el màxim de punts possibles per al Campionat.

Per l’altre costat, Miquel Prat, que en la Baixa Aragó estrenava suspensions Öhlins i kit 
turbo GYTR en el seu YXZ1000R, va demostrar ja des del pròleg amb una fantàstica 5a 
posició que aquestes millores donaven els seus fruits, i que estava en condicions de lluitar 
pels primers llocs. El dissabte en la primera etapa va sortir amb un ritme molt bo, sense 
forçar massa en zones trencades per evitar burxades però empenyent en aquells punts 
claus per ser més ràpid que els seus rivals. La seva bona carrera es truncaria quan va 
començar a aconseguir rivals que havien sortit per davant. Per algun motiu, la seva sentine-
lla no funcionava bé, així que els cotxes que el precedien no li facilitaven el pas. Va poder 
avançar a un primer competidor després d’estar 30 quilòmetres al seu darrere. En la seva 
obstinació per avançar a un segon cotxe, Prat es va sortir de la pista en veure’s engolit per 
un núvol de pols aixecada pel rival que el precedia i va haver d’abandonar l’etapa. Després 
de reparar durant la nit va poder sortir el diumenge, i encara que va ser complicat arribar 
a la meta, finalment ho va aconseguir i va poder agafar valuosos punts per al Campionat.

Al final del cap de setmana tots dos pilots van pujar al podi de la PRO Yamaha YXZ1000R 
Cup, García/Moreno en segona posició i Prat/Montaner en la tercera. El CERTT no tornarà 
fins al cap de setmana del 5 i el 6 d’octubre, amb la disputa del Ral·li TT Guadalajara.
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