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Tancada la inscripció 3 setmanes abans del previst, després de superar els 130
inscrits.
L’organització preparada per afrontar el Ral·li amb més inscrits de la seva història
Tot i que cada any, el nombre d’inscrits augmentava gradualment dels prop de 80 participants en les primeres
edicions al centenar en aquestes últimes, la del 2011 ha sobrepassat totes les expectatives. Més de 130
vehicles - alguns d’ells en llista de reserva - han fet la seva inscripció en el VII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi.
La primera previsió del Motor Club Sabadell era arribar als 120 inscrits, però a causa de tantes peticions han
augmentat el nombre de vehicles que podran prendre la sortida a l’Eix Macià de Sabadell fins als 130.
"La possibilitat de poder augmentar el nombre de participants a 140 ve limitada per l’aforament de la sala on es
té previst fer el lliurament de premis i el sopar", ens explicava Carles Aluju, president de l’entitat, i afegia "per
part de l’organització, celebrar una prova amb més cotxes no seria cap problema, ja que tenim bagatge i
personal per poder realitzar l’ampliació, el problema, com he dit abans, ve per l’aforament del restaurant ".

Els pilots punters del campionat, han confirmat la seva assistència
Els deu pilots millor classificats la temporada passada han confirmat la seva assistència a la prova, i
participaran en una nova categoria anomenada Màster. Molts són els participants que repeteixen d’anys
anteriors, com Francesc Urpí, Joan Molas, Santi Sabatés, Marcel·li Martí, Josep Serra i Marc Cruells, que no
han faltat a cap de les sis anteriors edicions. Tots ells tornaran ha estar presents en d’espectacular podi de
sortida el proper dissabte 26 de febrer. Però, i molt a pesar nostre, la prova va perdent a poc a poc a pilots, ja
veterans, que per problemes de salut no han pogut participar en aquestes dues últimes edicions, com Jordi
Catón o Carles Montesinos.

Recorregut, secret fins al moment
Un dels secrets més ben guardats per l’organització és el recorregut de la prova, que aquest any pot presentar
importants novetats, doncs es fa en una sola jornada.
De tota manera, sabem ja que la prova es divideix en dues etapes, amb deu especials, cinc per a cada una
d’elles, amb sortida del primer vehicle a la zona del llac del Parc Catalunya a les 12:00, i arribada cap a les
20:30 a escassos 100 metres del lloc de sortida. Entre etapa i etapa, tots els participants podran degustar un
dinar a la població de Castellbisbal - amb un control horari d’entrada i sortida controlat pel club local i amic,
Potarrojos Competició - a només 20 metres del parc tancat, tenint així temps suficient per menjar amb
tranquil·litat.
Aquest any, el MCS ha augmentat també els temps entre especial i especial, per donar així major rigor al codi
de circulació, tal com ens explica el President dels Clàssics del Motor Club, Joan Molas: "La Junta va suggerir
als encarregats que preparen el recorregut, els germans Jordi i Xavier Aluju, que deixessin una mica més de
marge de temps en els trams d’enllaç, donant així més tranquil·litat el recorregut, i permetent posar gasolina als
cotxes o "buidar" amb més comoditat, els participants.

El "Llibre de la Llana 2005-2010" i la presentació de la prova
La presentació de la prova serà el dimarts 22 de febrer a la "Sala d'Àmbit Cultural (6 ª planta) d'El Corte Inglés
de Sabadell. Oberta a qualsevol aficionat, presentarà aquest any diverses novetats. La més visible de totes
serà l’exposició de 4 vehicles clàssics de competició a la mateixa porta d’entrada, des de les 12 hores fins a la
finalització de l’acte, aproximadament sobre les 21:30 hores. Els assistents podran començar a gaudir de
peces clàssiques de les Marca Seat, Renault, Porsche i Vespa.
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Una altra de les grans novetats serà la presentació del "Llibre de la Llana 2005-2010", llibre que recull imatges
de tots els participants que durant aquests últims sis anys han pres la sortida en aquesta llegendària prova.
El llibre, que presentarà el Jaume Marco, propulsor d’aquesta idea, té a les seves primeres pàgines una carta
d’agraïment de l’Alcalde de Sabadell, Sr. Manuel Bustos. El segueixen el palmarès d’aquests sis anys, i també
un escrit del President del Motor Club Sabadell, Carles Aluju, que ens explica els esdeveniments que han
portat a la recuperació de la prova, inerta des de l’any 1973. A continuació, Joan Antoni Enrich, que formava
part de l’organització de l’antic "Rallye de la Llana", ens explica la història de la prova entre els anys 1968 i
1972, amb imatges inèdites, i posteriorment trobem pàgines que expliquen breument el funcionament de la
regularitat actual.
La resta del contingut, dividit per anys, ens mostra els pòsters de cada edició juntament amb la foto dels
guanyadors, l’itinerari realitzat, la classificació final, una petita estadística, i fotos de tots els participants, més
grans a mesura que en més edicions han participat . A la part final, una sèrie d’estadístiques anuals ens
ensenyen l’evolució del ral·li durant aquests últims sis anys.
El "Llibre de la Llana 2005-2010", projecte que porta més d’un any en execució, ha estat possible gràcies als
patrocinadors que, mitjançant un anunci publicitari, estan presents en el llibre. També a l’esforç de tot l’equip de
J4 Press, des dels fotògrafs Guillem Cuadrat, Miguel Ángel Gómez, Jordi Munté, Carles Soler, Sergio Aguirre i
el propi Jaume Marc, fins al personal responsable de composició, edició i correcció, Laura Pallares i Jordi
Escartín. També ha col·laborat l’artista local Joan Batalla per a la confecció de la portada, i personal, sempre
ben lletrat, de Motor Club Sabadell.
Es produiran només 1.000 exemplars, en una edició limitada que els propis promotors pensen repetir cada cinc
temporades.
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Foto: Llibre de la llana 2005 - 2010
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