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XX Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi 2019
Sabadell a 15 de setembre de 2019

Amb més de 100 inscrits, la prova sabadellenca ha sigut tot un èxit com en anteriors edicions. Amb molt públic gaudint de la sortida de la prova vallesana i del Village instal•lat al
voltant del podi de sortida al Parc Catalunya de Sabadell, la vintena edició del Ral•li de la
Llana Trofeu Autosi s’ha disputat aquest dissabte 14 de setembre sota l’organització del
Motor Club Sabadell.
La prova ha celebrat la seva vintena edició, després de que l’any 1968 és fes la primera, i
continués durant 5 anys consecutius, sent la darrera del Campionat d’Espanya. El 2005 el
Motor Club Sabadell va recuperar la prova com a prova exclusiva de Regularitat en carretera oberta. La perillositat d’aquest tipus de “carreres” mig encobertes, va portar al club a
evolucionar cap a proves federades, primer exclusivament de clàssics i després amb tota
mena de vehicles, però amb trams tancats a la circulació i mesures de seguretat absolutes.
Al podi de sortida, hi han sigut presents per donar la sortida simbòlica als participants, a
part del President de l’entitat Jaume Marco, l’Alcaldessa de la ciutat Sra. Marta Farrés, així
com el guanyador de l’edició de “la Llana” del 1969, el Jordi Catón, 50 anys després de la
seva victòria.
La cursa, un altre any també puntuable pel català de Ral•lis d’Asfalt, constava de 3 trams
a doble passada, “Els Sants”, “Santa Eulàlia”, i “Bigues i Riells”. L’equip amb el dorsal 12
format per Jonatan Girón i Víctor Ruiz, ha bolcat el seu vehicle al primer tram, provocant el
trencament de la caravana i retardant la prova uns 40 minuts, aquest ha sigut l’incident més
remarcable.
Victòria incontestable d’Albert Orriols i Lluís Pujolar, amb gairebé un minut d’avantatge
La victòria de la prova i també en la categoria de Campionat de Catalunya de Ral•lis d’Asfalt
de la prova ha estat per l’equip de l’Escuderia Osona, Albert Orriols i Lluís Pujolar, amb un
Ford Fiesta WRC. Segons han sigut Josep Bassas (fill del desaparegut i estimat Pep Bassas) i Sergi Brugué amb un Peugeot 208 R2, que han aconseguit la victòria en la categoria
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de 2 Rodes Motrius, i tercers, han sigut Ramon Cornet i Dani Noguer amb molts problemes de
temperatura al seu Peugeot 308 N5 durant tota la prova, però que malgrat tot ha pogut aconseguir una merescuda tercera posició a 1,9 segons del seu predecessor.
La quarta posició final ha estat per Marc Jimenez i Dani Muntadas amb Citroën C2 R2 Max a 14,2
segons de Cornet, i la cinquena pel pilot del Motor Club Sabadell Òscar Barroso i Brigitte Saurí a
20,9 segons de Jiménez amb Citroën C2 GT, segons i tercers de la categoria de 2 Rodes Motrius,
i sisens han estat els sabadellencs del Motor Club Sabadell, Oriol Boluda i Oriol Fuentes, amb
Renault Clio Sport, seguins així liderant provisionalment el campionat català de ral•lis.
En l’apartat de vehicles històrics i clàssics de velocitat Josep M. Martínez i Luka Larrosa amb un
BMW M3 E30 Gr. A s’han imposat per tan sols 3,7 segons a Albert Torres i Jordi Noguera amb un
altre BMW, un E30 325i, deixant a Víctor Ribot i Jordi Ros en la tercera a prop d’un minut amb
un Renault 5 GT Turbo
La categoria de Trofeu Ral.lisprint, el guanyador han sigut Sergio Membrive -Tania Garcia amb
un Peugeot 106 (46), seguits de José Luis Vinagre i Cristina Español amb Renault Clio Sport
2.0 (45) i bronze per als pilots del MCS David Granados i Fernando Eguren (56) amb un Subaru
Impreza 555 4N
La classificació de la Michelin Challenge, amb premis en metàl•lic, ha estat la següent: Albert
Orriols - Lluís Pujolar, amb un Ford Fiesta WRC, han estat els guanyadors, seguits de Josep Bassas - Sergi Brugué amb un Peugeot 308 N5 i tercers els pilots locals Oriol Boluda i Oriol Fuentes
amb Renault Clio Sport.
El premi a la millor escuderia a estat per l’organitzadora, el Motor Club Sabadell, amb més de 40
equips al podi de sortida i unes bones classificacions dels seus pilots i copilots.
Xavi Domingo i Antoni Moragas han pujat al més alt del podi, en Regularitat Súper Sport.
La disciplina de Regularitat Súper Sport (RSS), amb mitjanes fins a 70 km/hora, ha estat guanyada pel pilot de l’Escuderia Mediterrània Xavier Domingo i Antoni Moragas amb Porsche 911 amb
un total de 21 punts de penalització, segona posició per Josep Miquel Sánchez i Joan Font amb
BMW 325 amb un total de 33,2 punts i tercers han sigut pels germans del MCS Jordi i Joan Galtés amb BMW 325 amb 38,1. Amb 71,8 punts Xavier Olivé i Jordi Montoliu van ocupar la quarta
posició, seguits d’Antoni Tejón i Máximo Segurado amb Audi Quattro amb un total de 92,6 punts.
José Luís Moreno i Isidre Noguera s’imposen per la mínima en Regularitat Esport.
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En Regularitat Sport (RS) l’equip format per José Luis Moreno i Isidre Noguera amb BMW 325
han pujat al graó més alt del podi amb un total de 21 punts, els mateixos que els guanyadors
de RSS. Plata per Josep Morlans i Òscar Quiles amb un Renult 5 GT Turbo amb 22,1 i bronze
per Ignasi Fernández i Jordi Pérez amb Volvo 360 amb 33,9 de penalització, tots tres pilots de
l’escuderia sabadellenca Motor Club Sabadell. El diplomes han estat per Manel Cabré i Francesc
Bardina amb Volskwagen Käffer 1303 amb 38,4 punts, seguits per Jesús Martin i Cristina Vidal
amb un Volkswagen Golf GTi i amb 39 punts. Tots ells amb opcions de victòria fins a la darrera
especial.
Rally Legend Cup, Trofeu entre clubs que ha repartit més de 15.000 € en primes en 4 anys.
El trofeu interclubs “Rally Legend Cup” ha disputat la tercera de les cinc proves en el XX Ral•li de
la Llana Trofeu Autosí en les seves tres categories dins l’apartat de cotxes clàssics.
En la categoria Velocitat la victòria ha estat per Albert Torres i Jordi Noguera del Motor Club Sabadell, seguits de David Granados i Fernando Eguren amb un bonic Subaru Impreza 555 4N i de
Josep M. Ferrer i Joaquim Alsina amb un Porsche 911 SC Rothmans.
En l’apartat RSS, Josep Miquel Sánchez i Joan Font amb BMW 325 de l’Escuderia Baix Camp
han aconseguit pujar al més alt del podi, deixant el segon esglaó als germans Joan Galtés i Jordi
Galtés i a Antonio Tejón i Máximo Segurado en el tercer.
En RS, José Luis Moreno i Isidre Noguera, del Motor Club Sabadell, van ser els més regulars,
seguits de Ignasi Fernández i Jordi Pérez , i de Manel Cabré i Francesc Bardina.
.
Poden obtenir més resultats a:
http://www.pde-racing.com/home.php?t=1
https://www.iteriarc.com/es/eventos/t2019/xx-ral-li-de-la-llana-trofeu-autosi-2019.html
Fotos: Alba Marco, Marc G Aloma, Alberto Rua i Mireia JImenez
01. Lliurament de premis amb els guanyadors
02. Albert Orriols i Lluís Pujolar guanyadors del Ral·li
03. Xavi Domingo i Antoni Moragas guanyen en RSS
04. José Luís Moreno i Isidre Noguera, els millors en RS
05. Podi de sortida amb l’Alcadessa de Sabadell Sra. Marta Farrés

Guanyadors de l’edició 2019: D’esquerra a dreta, Jaume Marco, President del Motor
Club Sabadell, Lluís Pujolar (copilot), Albert Orriols (pilot), Sra. Laura Reyes, Regidora
d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell

Guanyadors: Albert Orriols i Lluís Pujolar – Ford Fiesta WRC

Guanyadors RSS, Xavi Domingo i Antoni Moragas – Porsche 911 SC

Guanyadors RS, José Luís Moreno i Isidre Noguera – BMW 320i

Podi de sortida, amb Jaume Marco, President del Motor Club Sabadell, i la Sra. Marta Farrés,
Alcaldesa de Sabadell.

