Informació Premsa

XX Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi 2019
Sabadell a 30 d’agosto de 2019

Ahir dia 29 de setembre es va dur a terme a les instal•lacions d’Autosi de Sabadell la presentació de la XXª edició del Ralli de la Llana Trofeu Autosi, prova organitzada pel Motor
Club Sabadell i que es farà el proper dissabte 14 de setembre.
La ja mítica prova dins el calendari català de Ral•lis d’Asfalt celebra enguany la seva vintena
edició, i 51 anys des de la primera Llana. A l’acte varen assistir el guanyador de la segona
edició del 1969, Jordi Catón, així com l’Anna Tallada, pilot del MCS que farà l’important
funció de cotxe zero junt amb la seva copilot habitual la Laura Camps, i també hi era el
guanyador de quatre edicions del ral•li, el pilot local i del club Xavi Domènech.
Vint edicions d’èxits, d’emoció per l’espectador, d’adrenalina pel competidor i d’espectacle
per la ciutat.
Els espectador podran gaudir durant la tarda del divendres de les verificacions tècniques a
la Plaça Agurb, al Parc Catalunya de Sabadell, i del matí de dissabte amb el parc tancat i el
“village” situat al mateix Parc Catalunya. La sortida de la prova serà a les 12,30 hores des
del pont del llac del mateix parc.
Tres trams molt coneguts per als aficionats a doble passada configuren el traçat: “Els Sants”,
a Sant Miquel del Fai, “Santa Eulàlia”, prop de Vic, i “Bigues”, entre Sant Feliu de Codines i
Bigues i Riells. El parc d’assistència estarà ubicat al polígon la Borda de Caldes de Montbiu,
com l’any passat, i el reagrupament davant l’Ajuntament de Bigues i Riells
La novetat d’aquest any és que les verificacions administratives i lliurament de trofeus es
faran al Club de Tennis Sabadell.
L’acte de la presentació del ral•li, en una sala plena de gom a gom, va ser encapçalat pel
parlament del president de l’entitat Jaume Marco, que va començar amb la presentació
d’un impressionant “photocall” que estarà també al costat del podi de sortida per fer-se
fotos qui vulgui, i que van inaugurar -amb la primera foto- el Francesc Urpí, present en les
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darreres 15 edicions del ral•li, i el Salvador Espinal, representant d’Autosi i espònsor nostre des
de la recuperació de la prova, ara fa quinze anys. Acte seguit el mateix Espinal continuà amb
els parlaments, seguit de Joan Molas, vicepresident de l’entitat, que va desvetllar el recorregut
i altres parts tècniques. Després, l’Alberto Sanchís -President de la Comissió de relacions amb
federats i clubs de la Federació Catalana d’Automobilisme- com a representant d’aquesta entitat,
i finalment la Srta. Laura Reyes, Regidora d’esports de l’Ajuntament de Sabadell.
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