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Comunicat de Premsa  

 
25 de novembre de 2013 

 
“IX Clàssic de la Llana” - Resum de la prova. 
El passat dissabte 23 de novembre es va disputar a la localitat de Sabadell el IX Clàssic de la Llana 
per a vehicles clàssics, organitzat pel Motor Club Sabadell, prova que va disputar-se com a activitat 
paral·lela de la Fira “Motor Competición”. 
 

La prova va comptar amb la participació de 22 equips, que varen prendre la sortida a les 12 hores 
des del Parc Tancat situat davant de la Fira Sabadell, arribant al mateix punt cap a les 18 hores. Cal 
destacar que no es van produir abandonaments durant la prova, finalitzant-ne la totalitat dels 
participants.  
 

El recorregut constava d’un total de 207,75km, 98,44 dels quals eren trams de regularitat (47,38%). 
Els trams varen ser els mítics que durant els anys han format part del recorregut de les edicions del 
Ral·li de la Llana Trofeu Autosi: St. Miquel del Fai, Gallifa, Granera, Monistrol de Calders, Rocafort i 
Estenalles. A mig camí els participants van fer una parada al Restaurant Magadins Vell, per dinar a 
Moià. 
 

Ja des del primer moment es va veure que la classificació final estaria molt igualada ja que la majoria 
d’equips aconseguia puntuacions molt baixes en els primers trams. Mica en mica es va anant definint 
la classificació, decidint-se el podi a l’últim tram on varen arribar primers Barangé-Urpí (48,27), 
seguits de Falgàs-Vila (50,55), Saltó-Herrero (58,41) i Codina-Codina (64,53), tots ells amb opcions a 
victòria. 
 

La victòria final la va aconseguir l’equip format per Edo Falgàs i Núria Vila amb un Mercedes 280 SL 
amb un total de 58,73 punts, aconseguint també la victòria dins la classe G, seguits de Josep Codina 
i Ricard Codina (Citroen Vissa II) amb 76,65 punts (1º Classe I) i de Carles Barangé i Núria Urpí 
(Porsche 356 SC) amb 81,35 punts. 
 

Per classes les victòries van correspondre a: 

• Marcel·lí Martí - Carles Datsira (Seat 600) a la classe E (fabricats entre 1950 i 1960) 
• Carles Barangé – Núria Urpí (Porsche 356 SC) a la classe F (fabricats entre 1960 i 1970) 
• Edo Falgàs – Núria Vila (Mercedes 280 SL) a la classe G (fabricats entre 1970 i 1980) 
• Josep Codina – Ricard Codina (Citroen Visa II) a la classe H (fabricats entre 1980 i 1983) 
• Josep Morlans – Òscar Quiles (Renault 5 GT Turbo) a la classe I (fabricats entre 1984 i 1988) 

 
 
 
Imatge: Moment de la sortida del “IX Clàssic de la Llana”  
 
Més informació: www.motorclubsabadell.com 
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