Comunicat de Premsa
14 d’abril de 2014
Xavi Domènech y Xevi Moreno guanyen el ral∙li “de casa”
L’equip sabadellenc patrocinat per Motor Munich i a bord d’un BMW M3 E30 preparat per MC Racing es va
endur la victòria després d'una aferrissada lluita amb Josep M. Martínez i Luka Larrosa –també amb BMW M3
E30 i guanyadors de l’edició 2013‐ que no es va decidir fins als últims instants de la prova. Els tercers van ser
Jordi Costa i Oriol Sànchez amb un Renault 5 GT Turbo.
La prova, organitzada pel Motor Club Sabadell, amb vuit trams per davant, prometia emocions fortes i no va
defraudar en absolut, doncs els dos primers pilots classificats van estar pugnant pel liderat fins al darrer tram.
Domènech va ser el primer en liderar la prova. A la primera passada per “Bigues i Riells – Sant Feliu de Codines”
va aconseguir marcar l’escratx i treure 4.7'' a Martínez. Distància que no veuria incrementada fins a la segona
passada per la mateixa especial, on el de “S.A.C.” afegiria uns altres 10'' en el global acumulat. I és que la
primera passada per “Sant Miquel del Fai” no va arribar tan sols ni a disputar‐se ...
Un desafortunat incident del company José Antonio Ródenas va fer saltar totes les alarmes. El pilot del VW Golf,
habitual i conegut del panorama català, patia un infart i havia de ser traslladat amb urgència a un centre
hospitalari en helicòpter. L'organització, amb bon criteri, va anul∙lar el tram perquè les autoritats sanitàries
poguessin procedir a l'evacuació.
La prova doncs, si que va poder disputar la segona passada pel tram del Fai, i ho va fer veient com Martínez i
Larrosa, lluny de rendir‐se, atacaven per acostar‐se al líder. Escratx dels nois de “Martínez Sport” que retallaven
un parell de segons. Al bucle vespertí, tornada a la realitat amb cop de Domènech i Moreno, arrabassant 6'' més
al contrincant. A falta de tres trams per a la conclusió el liderat semblava sòlid amb 20'' de marge ... semblava.
La climatologia, que tot el dia ens havia donat treva, va aparèixer al terreny de joc i va humitejar els trams de
“Gallifa” i “Granera”. La muntura de pneumàtics va ser fonamental, i Martínez va encertar. Va encertar tant que
després del pas per “Granera” emulà el joc de taula i va fer un 'escac al rei', traient‐li 16” a Domènech i quedant‐
ne tan sols a 3''. Emoció amb magnificència per a l'última secció.
Estira i arronsa antològic, dels que fan afició, per alçar finalment Xavi Doménech i Xevi Moreno com a vencedors
del “X Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi”. 'Fair play', que dirien els anglesos.
Per darrera, la prova tampoc va estar exempta d'emoció. La lluita per la tercera plaça també va tenir els seus
més i els seus menys entre Jordi Costa ‐ Oriol Sànchez (Renault 5 GT Turbo) i Joan Carrés ‐ Àlex Sierra (BMW 320)
que es va decantar a favor del primer a tres especials de la conclusió. L’R5 també va ser, fet i fet, el primer
tracció davantera de la cita vallesana. En cinquena posició van acabar José Mª García Luque ‐ Carlos Cabrero
(Peugeot 205) després de rodar a un ritme elevadíssim amb el petit utilitari del lleó.
Uns altres sabadellencs, Francesc Urpí i Marta Urpí, s’enduen la Regularitat
En els apartats de Regularitat Esport de la FCA, victòria a la general d’uns altres sabadellencs, Francesc Urpí i la
seva filla Marta, amb un magnífic Porsche 356 i amb un total de 24,5 punts. Sense aparells programables, els
Urpí van quedar per davant d’una gran i variada llista de cotxes que van conformar un total de 35 equips, dels
que un altre R5 GT Turbo, el de Jordi Auret i Joan B. Esquius, va assolir‐ne la segona posició, seguit del Porsche
911 2.2 T dels sabadellencs Pere Mañero i Xavier Pradells. Urpí – Urpí van guanyar també la classe H4.
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Victòria en la Regularitat Súper Esport de Joaquim Gummà i Gerard Gummà, pare i fill, cinquens de la general i
primers en la classe H2 amb un BMW 323i i 45,5 punts. La classe H1 la van guanyar Josep Maria Juvanteny i
Quim Turón, amb un Peugeot 205 Maxi, novens de la general i amb un total de 58,4 punts. L’altra classe, la H3,
se la van endur Joan Tomàs i Xavi Chornet, amb WV Golf GTi, catorzens de la general i amb un total de 98,7
punts.
Per últim, victòria del Motor Club Sabadell en l’apartat d’escuderies, que copsà les cinc primeres posicions de la
general de velocitat i les quatre primeres de la de regularitat, i el Trofeu AUTOSi va ser pel guanyador del Ral∙li.
Classificació X Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi
1 DOMÈNECH‐MORENO

BMW M3 E30

2 MARTÍNEZ‐LARROSA

BMW M3 E30

3 COSTA‐SÁNCHEZ

Renault 5 GT Turbo

+2'04"5

4 CARRÉS‐SIERRA

BMW 320 E30

+2'12"1

5 GARCÍA‐CABRERO

Peugeot 205 Rallye

+2'22"2

6 BAJO‐TORT

BMW 325 i (E36)

+3'05"9

7 CARRASCO‐TIRADO

Renault Clio 16v

+3'22"0

8 LLEONART‐DAVI

Peugeot 205 S16

+3'35"9

9 FUENTES‐PAREDES

Peugeot 205 Rallye

+3'37"3

10 DE FERRER‐DE FERRER

Porsche 911 SC

+4'16"7

+3"0

NOTA: J. A. Ródenas va entrar al quiròfan poc després de patir l’infart a la carretera i ara es troba fora de perill,
ingressat a l'hospital. Creiem que és de llei agrair, i molt, la ràpida actuació dels participants que es van trobar
amb l'incident i no van dubtar ni un segon en donar un cop de mà. Especialment, a De Ferrer, doctor, i al seu fill,
i que casualment participaven amb el dorsal posterior al de Ródenas. La seva intervenció va ser vital, doncs
ambdós es van tornar per fer‐li massatges cardíacs fins l’arribada de l’helicòpter. Gràcies. Ànims José Antonio !!
Fotos:
01 Breafing al parc tancat abans de la sortida
02 Domènech ‐ Moreno es van endur la victòria
03 Josep Mª Martínez ‐ Luka Larrossa van ocupar la segona posició
04 Jordi Costa ‐ Oriol Sanchez van pujar al tercer esglaó del podi
05 Francesc Urpí i Marta Urpi es van imposar en la general de Regularitat i a la RS
06 Joaquim Gummà i Gerard Gummà guanyadors de RSS
07 Joan Molas (MCS) recollint el trofeu a la millor escuderia de mans del president Carles Aluju Camps

Podeu trobar la informació a la web de l’organitzador: www.motorclubsabadell.com, i també a la de la FCA:
www.fca.cat
Per a més informació o fotos en alta resolució
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