Comunicat de Premsa
23 de febrer de 2011

Triple presentació a "El Corte Anglès" de Sabadell, amb la presència del pilot de les
GP3 Sèries, Miki Monràs.
La presentació de la prova va reunir un nombrós grup d'amants del motor.
D'èxit es pot anomenar la presentació del "VII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi", que va tenir lloc a la "Sala Àmbit
Cultural de “El Corte Inglés" de Sabadell.
Per donar ambient a la presentació, el Motor Club Sabadell va exposar - durant tota la jornada, i en la porta del
centre comercial - diversos vehicles participants i que estaran presents el dissabte dia 26, a l'Eix Macià. Un
Porsche 911, un Renault 5 Maxi Turbo, un Seat 124 FL 01/08 Gr 2 i dues Vespa 200 amb tot l'equipament, van
ser el centre de curiositat dels vianants durant tot el dia.

Presentació del Ral·li
L'acte va començar amb les paraules del President del Motor Club Sabadell, Carles Aluju, agraint la presència
a tots els assistents i presentant a tots els membres de la taula.
Seguidament Joan Molas, President de la secció de Clàssics, va detallar el recorregut i alguna altra peculiaritat
de la prova, com per exemple les especials “Trofeu Sony Gallery” i el “Memorial Toni Serra”.
Finalment, Jaume Marco, responsable de premsa, va detallar el treball realitzat en els mitjans de comunicació,
posant l'accent en els resultats obtinguts la passada temporada, amb l’increment de notícies a la premsa web i
escrita, i l'aparició en mitjans televisius no locals.

El pilot del Motor Club Sabadell, MIki Monràs, va analitzar el seu projecte pel 2011
El pilot sabadellenc i soci del Motor Club, el Miki Monràs, va estar present a la taula de conferències per donar
suport a la prova vallesana i alhora explicar el seu projecte per a la temporada 2011.
Així ho explicava el mateix Miki "No tenim encara un projecte tancat. Ens estem movent entre la GP3 i la F2.
Les dues són proves internacionals amb reconeixement FIA però amb característiques i pressupost diferents. A
la primera, la competitivitat de l'equip és molt important doncs no tots els cotxes, de gairebé 300 CV de
potència, són iguals, en canvi en la F2 totes les muntures tenen les mateixes prestacions, amb motors de 450
CV i amb el mateix material per a tots". A pregunta d'un dels assistents, Monràs va explicar que per a un
possible pas a la F1 encara queda un esglaó, que pot estar entre les World Series o la GP2.

Presentació del “Llibre de la Llana 2005 - 2010”
Jaume Marco, promotor del llibre, va explicar els detalls de la realització del llibre, el qual va tenir els seus
primers passos a principis del 2009 i que ha vist la llum ara, agraint també a les entitats col·laboradores el seu
esforç econòmic i la seva confiança en el projecte.
Com a curiositat, destacarem que la mida de les fotos del llibre varia en funció del nombre de participacions de
cada pilot.
El responsable de J4 Press va agrair al seu propi equip el treball realitzat durant tots aquests mesos, que han
culminat amb l'edició limitada d'aquests 1.000 exemplars, com Laura Pallarès i Jordi Escarpí. També als
fotògrafs que han ajudat durant aquests 6 anys en la presa de les imatges, Guillem Cuadrat, Carles Soler, Jordi
Munté, Miguel Ángel Gómez i Sergio Aguirre. També va recordar el treball de Joan Antoni Enrich, Joan Molas i
el propi Carles Aluju, que van aportar la part de la història del Rally de la Llana, i va recordar l'artista local Joan
Batalla, qui va dissenyar la portada del llibre.
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Torn de paraula per al Regidor d'Esports, Josep Ayuso
A la presentació també van estar presents el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, el Sr Josep Ayuso,
i també el Conseller d'Esports, el Sr Juan Emilio Romero. Ayuso, va agrair l'activitat del Motor Club Sabadell i
també la promoció del llibre per part d'aquesta entitat i també de l'agència de premsa J4 Press, els qui - segons
les seves paraules - promocionen la ciutat a tot el territori estatal i donen a conèixer "La Llana "en multitud de
web i revistes especialitzades, fins i tot franceses.
Carles Aluju, tancant l'acte, va explicar que aquest any es regalaria un "Llibre de la Llana 2005 - 2010" a cada
equip participant en aquesta edició, i que també es podria adquirir a la llibreria de "El Corte Inglés", o al estand
que "Difisa Abarth Ràcing" muntarà al costat del podi de sortida, al preu de 20 €.

Per a més informació o fotos en alta resolució
Jaume Marco – J4 Press
www.j4press.com
Tel. 937460550 - 657879800

D’esquerra a dreta: Jaume Marco, Miki Monràs, Joan Molas, Carles Aluju i Josep Ayuso

Motor Club Sabadell
Major, 125 – 08208 Sabadell – Tel. 607 47 54 75 – e-mail:mcs@motorclubsabadell.com
www.motorclubsabadell.com

Motor Club Sabadell
Major, 125 – 08208 Sabadell – Tel. 607 47 54 75 – e-mail:mcs@motorclubsabadell.com
www.motorclubsabadell.com

