Comunicat de Premsa
27 de març de 2015
El passat dijous dia 26, a la sala d'actes del "Centre Cívic de la Concòrdia" es va celebrar l'acte de presentació del
"XI Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi", amb la presència (d'esquerra a dreta) de Carles Aluju , president del Motor
Club Sabadell, Jaume Marco, responsable de Premsa de la prova, Josep Ayuso, Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Sabadell i alcaldable, Joan Molas, president dels clàssics de l'entitat vallesana i Xavier Vizcarra,
director de cursa del ral∙li .
En aquesta presentació, i després de la benvinguda del president de l'entitat, va prendre la paraula Jaume
Marco per repassar les accions realitzades per a la difusió en els mitjans i immediatament es va projectar un
vídeo àudio‐musical de la prova de l'any passat. Xavier Vizcarra el va rellevar, presentant les novetats tècniques i
els detalls del suport humà i logístic necessari per al ral∙li, i Joan Molas va comentar diversos dels aspectes de les
diferents disciplines de velocitat, regularitat súper sport i regularitat sport, i va narrar en un audiovisual els
principals aspectes de cadascun dels 5 trams. Per finalitzar, el Regidor d'Esports Sr. Josep Ayuso va tornar a
donar suport institucionalment a la prova i va agrair als assistents la seva presència, i va recordar també que
estem de dol per la mort de tants éssers humans en el tràgic accident d'avió dels Alps, inclòs un conciutadà
nostre.
Més de 60 assistents de totes les disciplines, inclòs el Xavier Domènech, el guanyador de la passada edició i que
la seva muntura apareix al pòster de la prova, van poder posteriorment realitzar un torn de precs i preguntes,
que finalment van desencadenar en un càlid debat "racing".
Un any més la sortida de la prova tindrà el podi per sobre del llac del Parc Catalunya.
La sortida del "XI Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi" serà finalment al podi situat en el pont que creua el llac del
"Parc Catalunya", al costat de la base i el parc tancat, i ho farà puntualment el divendres 10 de abril a les 19:30
hores.
L'organització ha programat el ral∙li en dues etapes, una nocturna el divendres i una altra diürna el dissabte, amb
quatre seccions i cinc trams especials de velocitat, que els participants repetiran dues vegades cadascun. A la
primera secció, dos especials, "Vacarisses" i "Viladecavalls" de 5,70 km i 7,63 km, el primer tècnic i de baixada, i
el segon ràpid i pla. A partir de les 00:10 el primer cotxe entrarà al parc tancat, lloc on pernoctaran els vehicles
amb tota la seguretat, gràcies a la vigilància que ha contractat l'organitzador.
Dissabte a les 10:00, i des del mateix parc tancat, s'iniciarà la segona etapa amb un total de tres trams, també a
repetir dues vegades cadascun. "Gallifa" de baixada, de 8,11 km, "L'Estany", el tram llarg de 14,54 km, i "Les
Ferreries" també de baixada i amb 5,76 km, composen un bucle on l'organitzador ha intentat arribar a la zona
dels voltants de la ciutat de Sabadell que li mancava.
La tornada a Sabadell per finalitzar el ral∙li serà sobre les 17:42 hores, al parc tancat. A l'Hotel Sabadell es farà la
cerimònia de repartiment de trofeus.
Podeu trobar la informació a la web de l’organitzador: www.motorclubsabadell.com, i també a la de la federació
Catalana d’Automobilisme: www.fca.cat
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Foto: Moment de la presentació del “XI Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi”. D’esquerra a dreta, Carles Aluju Camps,
Jaume Marco Perpiñà, Josep Ayuso Raya, Joan Molas Vilaplana i Xavier Vizcarra Canudas.
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