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Les inscripcions del “X Ral∙li de la Llana ‐ Trofeu Autosi” avancen amb pas ferm
La prova "Legend" organitzada per la gent del Motor Club Sabadell i que se celebrarà el proper dissabte 12
d'abril ja va quedant definida. El ral∙li, d'uns 225 km de recorregut total dels quals un 25 % seran de trams,
estarà compost per quatre seccions que inclouen trams clàssics de la zona del Vallès com "Bigues i Riells ‐ Sant
Feliu de Codines", "Sant Miquel del Fai", "Gallifa" i "Granera", i que es repetiran dues vegades cada un, puntuant
pels campionats de Catalunya de Velocitat i Regularitat Sport per a cotxes històrics.
La sortida, l'arribada, la base i les verificacions estaran ubicades a Sabadell, i com a novetat, el parc d'assistència
es desplaçarà a Sant Feliu de Codines, centre geogràfic del recorregut.
A falta encara de més de tres setmanes ja són diversos els pilots que han confirmat la seva participació, i fins i
tot alguns d'ells s'han inscrit ja.
El president de l'entitat, Carles Aluju, ens comentava : "Aquest any repetim el format del 2013 però en una altra
zona de les nostres comarques i amb trams i municipis nous, intentant així recuperar territoris en què feia molts
anys que no tancàvem les carreteres. Tot això, amb la idea de poder fer, dins d'un o dos anys, una prova Legend
de recorregut llarg, tot i que estem pensant que cada pilot pugui triar si ho fa sencer, o només una part i a preu
inferior".

Presentació del “X Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi”, a la premsa
El proper dia 27 de març i puntualment a les 20:00 hores, un any més, la "Sala d'Àmbit Cultural" del sisè pis de
"El Corte Inglés " de Sabadell acollirà l'acte de presentació d'aquesta desena edició del Ral∙li de la Llana Trofeu
Autosi.
L'acte, encapçalat per Carles Aluju, president del Motor Club Sabadell, comptarà un any més amb la confiança
del president dels clàssics de l'entitat, Joan Molas, i del responsable de premsa de la prova Jaume Marco, que
explicaran les principals característiques de aquesta nova edició. Com ja és costum, després s'entaularà un petit i
participatiu torn de preguntes entre els contertulians i els assistents.
Es farà especial esment als veterans pilots sabadellencs i Campions de Catalunya de Ral∙lis allà per l'any 1977,
Claudi Caba i Joan Aymamí, a qui va dedicada aquesta edició del ral∙li i el pòster d'aquest.

Podeu trobar la informació a la web de l’organitzador: www.motorclubsabadell.com, i també a la de la FCA:
www.fca.cat
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Foto: “Aikon” Josep Maria Martínez i Luka Larrosa (BMW M3 E30), guanyadors del Ral∙li de l’any passat.
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