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Albert Torres guanya un difícil Ral·li de la Llana
La climatologia va ser el principal protagonista de la prova del Motor Club Sabadell

Un nombrós públic es va concentrar divendres 31 de març al parc tancat i al pòdium de
sortida de la divuitena edició del Ral·li de la Llana - Trofeu Autosi prova que va organitzar
el Motor Club Sabadell amb sortida i arribada a l’Avinguda Francesc Macià de la ciutat de
Sabadell.
La primera etapa, totalment nocturna, va ser molt difícil. La intensa pluja i els problemes
d’adherència van provocar set abandonaments. La prova cronometrada Viladecavalls 1 va
haver de ser neutralitzada per incidències dins del tram.
A primera hora del dissabte lluïa un sol que semblava que es mantindria però poc a poc van
començar els problemes per participants i organitzadors per les condicions meteorològiques.
La prova Els Sants va ser anul·lada per motius reglamentaris. A partir d’aquí, la pluja intensa
i una espectacular calamarsada amb gruixos de 3 i 4 centímetres als trams de Santa Eulàlia i
Talamanca junt amb temperatures molt baixes van complicar encara més la situació,
produint-se diverses sortides de carretera, afortunadament sense conseqüències personals.
L’equip de Xavi Domingo i Jordi Vilagrà van ser els més perjudicats al abandonar quan
lideraven la prova. La organització, amb la aprovació dels participants va decidir anul·lar la
segona passada pels trams de Talamanca i Granera ja que les condicions no tan sols no
milloraven sinó que eren molt més complicades i fins i tot resultaven perilloses.
Albert Torres i Jordi Noguera van ser els guanyadors de la prova amb el seu BMW seguits
per José María Martínez i Luka Larrosa per davant del Subaru Impreza de David Granados i
Luis A. Martínez. En regularitat la victòria va ser per Joaquim Gummà i Quim Turón amb
BMW seguits per Joan M. Sánchez i Joan Font amb VW Golf GTI 16v. En la RS, Regularitat
Sport es va imposar el Porsche de Jordi Gelabert i Albert Sánchez mentre que a la categoria
FEVA els guanyadors van ser Marcel·lí Martí i Carles Datzira amb VW Golf GTI.
Foto 1. Albert Torres i Jordi Noguera van guanyar el Ral·li de la Llana
Foto 2. Joaquim Gummà i Quim Turón es van imposar en regularitat
Foto 3. La sortida del Ral·li de la Llana va ser seguida per un nombrós públic
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