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SUMARI: 

És per a mi un plaer escriure-us unes ratlles amb motiu del 
Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt, conegut popularment 
com el Ral·li de la Llana. Retrocedir al passat, fa 51 anys, l’any 
1968, i veure el nom dels guanyadors, les fotografies en blanc 
i negre dels Porches 911... et fa somiar en aquells moments 
d’emoció, aventura i estil, possible gràcies a una gran organització. Segur que la primera 
etapa del ral·li va omplir de colors uns anys grisos de la nostra història.

Però és en la segona etapa que crec que el ral·li es fa encara més interessant. S’hi 
incorporen les dones, amb algunes copilots; el ral·li és, doncs, més participatiu i igualitari. 
Tinc ganes, no ho negaré, de veure la pionera que guanyarà el primer Ral·li de la Llana. 
Ja tenim moltes dones que hi han participat i que ja han posat les bases perquè això sigui 
possible. Gràcies a totes elles per obrir camins. 

El Ral·li és una qüestió de ciutat i el nom ja n’és un indicatiu. Si Sabadell s’hagués de 
dir d’una altra manera, seria la ciutat de la Llana, res pot definir millor el nostre passat 
industrial, pel qual som coneguts. Vull agrair al Motor Club Sabadell que faci possible 
aquest ral·li. De vegades cometem un error terrible des de les administracions, donem per 
fet que cada any passa i hem de ser conscients que cada edició és una aventura plena 
de complicacions, perquè darrere de cada ral·li hi ha molt esforç, molt voluntarisme, molt 
treball desinteressant, molta passió i vocació. 

També m’enorgulleix que sigui un ral·li del Vallès. Sabadell té potencialitat i riquesa amb 
aquesta sinergia amb el territori. Com més coses sapiguem organitzar i fer junts, més 
possibilitats tenim d’aconseguir grans fites com aquestes. 

Enhorabona i ja sabeu la dita: en cas de dubte, cal prémer més fort l’accelerador.

Molta sort a totes les persones que hi participen; la sort de debò ja és formar-ne part.

Marta Farrés
L’Alcaldessa de Sabadell
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20 anys de Llana, es diuen molt aviat.

En la memòria col·lectiva quedaran, els 
guanyadors de cada edició o inclús la resta 
de participants, els pòsters, els programes 
oficials o les imatges en general, i fins i tot algú 
recordarà el polític o el president de torn. Però 
dins d’aquest col·lectiu vinculat a la nostra 
prova, ningú pensarà en els remers, equips 
de tram, oficials i la resta de personal anònim, 
que sense prestacions pecuniàries, però amb 
molta professionalitat, any rere any treballa i fa 
possible que el ral·li arribi a bon terme.

Jo  ara la meva posició, ho faig moltes vegades, 
i us faig una reflexió perquè, participants i 
aficionats, hi penseu i els doneu les gràcies, 
tractant-los com es mereixen amb respecte i 
simpatia, sense ells res d’això seria possible.

El Ral·li de la Llana – Trofeu Autosí, no és 
solament una prova esportiva. És una manera 
més de fer país, on la implicació de la ciutadania, 
les entitats municipals, els patrocinadors o la 
col·laboració entre entitats, fa que el territori 
sigui un referent,  no solament en el món del 
motor.

Som un país de clubs, agrupacions, 
col·legis, comitès, penyes i mil maneres més 
associatives, aprofitem aquest empenta que 
tenim, perquè Catalunya continuï viva.
Gaudiu d’un bon ral·li amb seny.

Salut i Motorclub

Jaume Marco Perpiña
President del MCS

Com cada any, els afeccionats als ral·lis tenim 
una cita amb la disputa del Ral·li de la Llana, 
que arriba a la vintena edició.

El Motor Club Sabadell i els seus col·labora-
dors aconsegueixen amb la seva il·lusió, esforç 
i professionalitat, que cada any aquesta prova 
atregui cada vegada més participants i més pú-
blic.

Tot això no seria possible sense la voluntat de 
fer bé la feina per part dels organitzadors que, 
un any més, s’esforcen per dur a terme una 
tasca magnífica abans de començar la prova, i 
que esperem que continuï fins l’acabament de 
la mateixa, comptant amb un element essen-
cial com és el civisme de tots els aficionats que 
gaudirem del nostre esport. 

Per acabar, aprofito per saludar-vos a tots i per 
desitjar que la prova sigui un èxit esportiu, així 
que encoratjo a organitzadors, participants, 
oficials, col·laboradors i públic assistent a se-
guir-la fent aquesta prova cada vegada més 
gran i més participativa a tots els nivells, desit-
jant a tothom els millors resultats. 

Joan Ollé i Bartolomé
President de la FCA
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VELOCITAT
Competició de velocitat pura contra el crono.
Vehicles moderns i clàssics de “carreres” que competeixen pels 
Campionats, Trofeus i Copes de Catalunya en diverses categories segons 
potència i cilindrada.
Sigueu prudents i situeu-vos només en llocs segurs, per gaudir de 
l’espectacle sense còrrer  cap tipus de risc.

REGULARITAT SÚPERSPORT
Aquests vehicles no competeixen contra el crono, sinó que han de dur 
una velocitat mitjana que determina l’organització en cada punt del tram, 
fins a un màxim de 70 Km/h.
És molt important no moure’s del lloc ni circular per la carretera, ja que 
encara que en alguns indrets hagin de frenar, en d’altres poden dur la 
mateixa velocitat que els anteriors.

Dorsals

REGULARITAT SPORT
Aquests vehicles no competeixen contra el crono, sinó que han de dur 
una velocitat mitjana que determina l’organització en cada punt del tram, 
fins a un màxim de 55 Km/h.
És molt important no moure’s del lloc ni circular per la carretera, ja que 
encara que en alguns indrets hagin de frenar, en d’altres poden dur la 
mateixa velocitat que els anteriors.
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Horari 
Data:  Hora: Acte a realitzar:     Lloc:

15/07/19  19:00  Publicació del Reglament (pendent d’aprovació)  Seu Motor Club Sabadell – web
15/07/19  19:00  Obertura d’inscripcions     Seu Motor Club Sabadell – web
15/07/19  19:00  Publicació trams, i mapa (no detallat)   Seu Motor Club Sabadell – web
29/08/19  20:00  Publicació Rutòmetre i Llibre de Ruta   Autosí
30/08/19  20:00  Lliurament documents sol·licitats per e-mail   mcs@motorclubsabadell.com
30/08/19  20:00  Publicació de l’Itinerari – Horari    Seu Motor Club Sabadell – web
30/08/19  20:00  Publicació vídeos trams i notes Tati Sanchis  Seu Motor Club Sabadell – web
30/08/19  20:00  Inici calibratge terratrips     Ctra. C-1413a Sabadell-Sentmenat
31/08/19    9:00  Lliurament documents (de 9 a 12 hores)   Local Social Motor Club Sabadell
31/08/19    9:30  Inici reconeixements lliures     Trams cronometrats
04/09/19  20:00  Tancament d’inscripcions i límit per rebre Drets  Seu Motor Club Sabadell – web
12/09/19  20:00  Final reconeixements lliures     Trams cronometrats
13/09/19  17:00  Inici Verificacions Administratives opcionals   Club de Tennis Sabadell
13/09/19  17:15  Inici Verificacions Tècniques opcionals   Plaça Argub – Parc Catalunya
13/09/19  20:00  Final Verificacions Administratives opcionals  Club de Tennis Sabadell
13/09/19  20:00  Final Verificacions Tècniques opcionals   Plaça Argub – Parc Catalunya
14/09/19    7:30  Inici Verificacions Administratives    Club de Tennis Sabadell
14/09/19    7:45  Inici Verificacions Tècniques     Plaça Argub – Parc Catalunya
14/09/19    9:00  Obertura entrada Parc Tancat de presortida   Parc Tancat - Parc de Catalunya 
14/09/19  10:30  Final Verificacions Administratives    Club de Tennis Sabadell
14/09/19  10:45  Final Verificacions Tècniques    Plaça Argub – Parc Catalunya
14/09/19  11:30  Hora límit entrada Parc Tancat de presortida  Parc Tancat - Parc de Catalunya
14/09/19  11:45  Publicació llista autoritzats a prendre la sortida  Tauler Oficial d’Anuncis
14/09/19  11:45  Sessió informativa per als equips    Podi de Sortida
14/09/19  12:00  Lliurament Carnet de Ruta per ordre de sortida  Podi de Sortida
14/09/19  12:15  Verificació equipament pilots per ordre de sortida  Parc Tancat Parc de Catalunya
14/09/19  12:30  Sortida 1r. Participant – 1ª secció Parc Tancat -  Parc de Catalunya
14/09/19  15:45  Arribada 1r. Participant – 1ª secció    Reagrupament – Bigues i Riells
14/09/19  16:05  Sortida 1r. Participant – 2ª secció    Reagrupament – Bigues i Riells
14/09/19  20:15  Arribada 1r participant – 2ª secció (Fi Ral·li)   Parc Tancat - Parc de Catalunya
14/09/19  20:30  Inici de les verificacions finals (si s’escau)   Urpí Sport - Sabadell
14/09/19  22:15  Publicació de resultats     Tauler Oficial d’Anuncis
14/09/19  22:30  Repartiment de Trofeus     Club de Tennis Sabadell
14/09/19  23:00  Obertura Parc Tancat      Parc Tancat - Parc de Catalunya

SECRETARIA DE LA PROVA I TAULERS OFICIALS D’ANUNCIS: 
Des del dia 26/7/19 a les 19:00h fins al dia 14/9/19 a les 23:00h l’Oficina Permanent del Ral·li estarà 
situada al local de la seu del Club.
MCS

c/. de Pau Claris, 163 - 08205 Sabadell
Telèfon: 681 632 624 - E-mail: mcs@motorclubsabadell.com

On hi haurà el Tauler Oficial d’Anuncis “físic
El tauler “virtual” d’anuncis estarà a la web del Cub www.motorclubsabadell.com
El número de telèfon serà operatiu, com a mínim, des d’una hora abans de l’inici de les verificacions 
administratives, fins al moment de l’obertura del parc tancat de la fi del Ral·li.

PARCS D’ASSISTÈNCIA: Estarà situat al pàrquing, del polígon Industrial La Borda, Caldes de 
Montbui.
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Albert Sanchez: 
Ja han passat 50 anys de la victòria de Jordi Catón al 
2on Ral·li de la Llana.

Enguany se celebren els 50 anys 
d’aquell 22 i 23 de febrer de 1969 
que va suposar la primera i única 
victòria dels sabadellencs Jordi 
Catón i Joan Manuel Blanco a la 
II edició del “Rallye de la Lana – 
Premio textil Riba”. 

Tot i els seus 90 anys, en Jordi Catón 
té una memòria que molts voldríem i 
explica al detall tot el que recorda, de 
manera pausada. Se li nota que gau-
deix explicant-se i ho viu com el primer 
dia. Té casa seva plena de records de 
quan corria, un quadre amb les seves 
llicències i carnets  internacionals de 
conduir, un estant ple de cotxes a es-
cala rèplica dels que ell havia utilitzat, 
pòsters de ral·lis dedicats, un dels que 
m’ensenya està dedicat pel seu gran 
amic Joan Fernández.
A sobre la taula del menjador m’ha 

preparat una pila de reculls de prem-
sa, àlbums plens de fotografies i altres 
documents que guarda. Me’ls ensenya 
tots acompanyant-los amb la seva ex-
plicació corresponent. 
La seva dona, l’Empar Germà, és la 
gran culpable de la cura i manteniment 
d’aquest petit museu que té en Jordi a 
casa seva.

Li dic que tenim un parell de pagines al 
programa oficial del ral·li d’engany, si 
arriba, per transcriure aquesta xerrada 
i que vull que em parli exclusivament 
de la segona edició del ral·li de la Lla-
na. Feixuga feina que al final crec que 

varem aconseguir.

El Jordi comença dient...
Abans de córrer la Llana l’any 69, vaig 
participar en el Ral·li de Sant Sebas-
tià, també organitzat per l’Escuderia 
Sabadell, el 25 i 26 de gener, el meu 
primer ral•li, i el vaig guanyar. La Llana 
a finals de febrer va ser el segon ral•li 
en que participava i també el vaig vèn-
cer amb en Joan Manuel de copilot.

Que és el que més recordes 

d’aquell ral·li ?
Érem un grup de gent amb moltes 
ganes per organitzar i participar en 
aquest ral·li, aleshores el ral·li era 
només de velocitat. Quedàvem dies 
abans per fer i buscar recorreguts i 
trams.
Vaig córrer amb el Porsche 911 que 
havia guanyat l’any anterior amb el 
Joan Fernández, copilotat per en Car-
los Kotnik, ell se’l va canviar per una 
nova versió que havia fet Porsche i jo 
li vaig comprar. Amb aquest cotxe vaig 
guanyar l’any 69 i a la Llana del 70 el 
vaig bolcar, en un accident que ens va 
fer abandonar.

Li pregunto sobre el cotxe amb 
el que va guanyar...
El cotxe era una versió especial que 
Porsche va fer-ne cinc unitats per có-
rrer el ral·li de Monte-Carlo. Un d’ells 
va ser per el Joan Fernández, era po-
tenciat i tenia els passos de roda més 
amples que els altres, el pes també 
era més reduït i recordo que corria 
molt. Quan el Joan va adquirir la nova 
versió encara més potent de Porsche 
jo li vaig comprar aquest. Érem i som 
bons amics i sempre ens ajudàvem, tot 

Jordi Catón i Joan Manuel Blanco, amb Porsche 911, guanyadors del “II Rallye de la Lana de 1969”.
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i que ell sempre guanyava. Quan co-
rria el Joan jo quedava segon.

Se li escapa un somriure, el Joan 
sempre portava millor material, 
però ell això no ho diu. Segueix 
parlant del ral·li...
El ral·li era de dos dies i tot de nit, fèiem 
el tram d’Estenalles, el de Montserrat, 
arribàvem a Berga i cap a Vic, fèiem el 
“Coll de la Pullosa” anant cap a Moià 
per una carretera que aleshores era 
molt estreta i amb alguna corba plena 
de gel... el meu copi a l’acabar em va 
confessar que mai havia corregut tant.
Hi havia trams que el segon dia els re-
petíem, altres no. 
Amb el copilot sortíem dies abans, 
com que se sabia el recorregut, el 
fèiem dies abans (el que ara en diem 
fer reconeixements) i així ell em podia 
indicar sobre el terreny el que ens ve-
nia. 
L’accident de l’any 70 va ser degut a 
que havíem anotat malament una cor-
ba, la vaig fer en quarta a fons i era 
una corba en segona i frenant. Varem 
bolcar el cotxe i varem sortir-ne per 
la lluna del darrera que havia caigut. 
Afortunadament no ens vam fer mal.
Les sortides a tram eren cada minut, 
hi havia molta afició, molta; un gran 

ambient, la gent aprofitava per sortir i 
feien carn a la brasa per sopar en els 
trams tot esperant que passessin els 
cotxes del ral·li. La gent era tanta que 
a vegades havies d’aixecar el peu de 
l’accelerador perquè tu eres més ràpid 
que ells en apartar-se, estaven enmig 
de la carretera i no paraven d’animar. 
Era una sensació fantàstica. 
Recordo també, que el ral·li es donava 
en directe per Ràdio Sabadell durant 
tota la nit. Molta de la informació la 
sabíem a través de la ràdio, l’any que 
vaig bolcar, la meva dona m’estava es-
perant amb un joc de pneumàtics per 
fer el canvi a Matadepera i va saber 
del meu accident per ràdio. 
En aquella època la participació era 
d’una trentena de cotxes, no pas com 
ara, l’any passat vaig estar una esto-
na a la sortida i després els vaig aca-
bar de veure passar des del balcó de 
casa. N’hi havia tants que vaig tenir 
temps de fer ambdues coses.
Hi havia molt afició, fins i tot, recordo 
que els policies municipals de Sa-
badell, venien a veure’ns al tram de 
Montserrat.

Fa una aturada i em comença a 
preguntar sobre l’edició d’en-
guany. Jo sé que l’any passat no 

va poder venir a la presentació 
per motius de salut i enguany, 
tan eixerit com sempre li dic:
Jordi aquest any has de venir a 
la presentació, et vinc a buscar 
i anem plegats cap allà, que et 
sembla ?

Em sembla molt bé. Em sento molt es-
timat per la gent aficionada al motor i 
per tots els del Motor Club Sabadell, 
tinc moltes ganes de tornar-los a veu-
re. Espero que em vinguis a buscar.

Això esta fet Jordi, pots comp-
tar-hi !!
Així doncs, enguany vindrà a la 
presentació del ral·li 

Text:    Albert Sanchez
Fotos: Arxiu Jordi Catón

Joan Manuel Blanco i Jordi Catón rebent de mans de les autoritats, la copa que els acreditava com a guanyadors de la prova.
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Marc de Fulgencio 
Millor “rockie” de la Cio Cup España 2018.

Nascut a Barcelona, Marc de 
Fulgencio (10/8/1999) és un dels 
pilots amb més projecció de 
l’automobilsme estatal. Als seus 
vint anys, el pilot resident a Sant 
Cugat, compagina la GT Open 
Cup amb aparicions puntuals 
a la Clio Cup, competició que 
participa amb el Motor Club 
Sabadell.

D’ón sorgeix aquesta passió pel 
motor?
Quan jo vaig néixer el meu pare ja co-
rria en circuits. Al final, he crescut en 
els boxs dels circuits i això, vulguis o 
no, t’acaba marcant.

En Marc parlant amb un dels seus mecànics.
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Com et definiries fora de la pis-
ta? I a dins?
Em considero una persona força tre-
balladora, constant i seriosa a l’hora 
de treballar. A dins de la pista -riu- crec 
que sóc bastant fort mentalment. Al 
ser tan jove tinc aquesta agressivitat 
que caracteritza als pilots joves.

En quin moment decideixes que 
el teu futur passa per ser pilot?
A mi sempre m’havien agradat molt els 
cotxes i als nou anys, veient un pro-
grama de televisió de kàrting, va ser 
l’inici de tot plegat. Amb el meu pare 
anàvem cada cap de setmana a rodar 
al kartòdrom Catalunya a Lliçà de Vall.

I a partir d’aquí..?
Vaig veure que realment volia ser pilot 
i als 10 anys, en categoria aleví, ja vaig 
començar a córrer a l’open RACC i a 
fer el campionat social al Kartòdrom. 
Tanmateix, ja vaig començar a partici-
par en el campionat de Catalunya, Es-
panya i la Copa Campeones.

Un segon lloc a l’open va ser 
la confirmació que el teu futur 
era ser pilot. Com eren aquells 
temps?
El segon lloc va ser molt important. 
També haig de dir, però, que en el kàr-
ting el meu pare no es gastava molts 
diners. A Lliçà, òbviament, sempre es-
tava dels primers però als campionats, 
competir contra grans infraestructures 
amb més potencial econòmic no em 
permetia estar més enllà que a la mei-
tat de l’engraellat. Hi havia pilots que 
tenien dos xassís i dos motors i jo ana-
va amb un xassís de quatre anys i un 
motor amb molts quilòmetres a sobre.

De cop i volta, però, deixes els 
karts...Què va passar?
Quan tenia 15 anys, en l’últim any de 
júnior, vaig veure que no acabava de 
fer grans resultats i les meves condi-
cions físiques no acabaven d’ajudar: 
era bastant alt i prim i, sumat a un ac-
cident a la Copa Campeones on vaig 
rebre un fort cop a les costelles i a l’es-
quena, vam decidir parar el kàrting.

Lluny d’abaixar els braços, i 
sense el carnet de conduir, fas el 
pas als cotxes...
Sí, així és. Fa quatre anys, l’any 2015, 
vaig agafar un dels cotxes del meu 

pare, un Ibiza diesel que va córrer les 
24 hores. Aleshores anàvem a rodar a 
Calafat, Castellolí, Montmeló...fins que 
vaig decidir participar en la twin cup. 
Un campionat molt econòmic amb una 
gran participació.

Un punt d’inflexió?
Podríem dir que sí. Durant aquesta 
copa sempre vaig aconseguir passar 
la línia de meta entre els 10 primers i 
això va ser la confirmació, el punt d’in-
flexió clau per afrontar nous reptes.

Fa tres temporades, i en plena 
ascensió, vas incorporar-te a 
l’escuderia Vila Racing Techno-
logy. Un vincle que any rere any 
es manté més viu que mai...
Amb VRT vaig començar fent uns 
quants tests amb el Clio, però just 
abans de començar, novament, la Clio 
Cup, l’escuderia del Nil Montserrat, 
precisament, l’últim equip en la meva 
etapa en el Kàrting, em van oferir el 
seient d’un León per participar en el 
TCR, una oportunitat que no podia 
desaprofitar.

Un salt qualitatiu important...
El Nil és molt bon pilot i ell em va donar 
l’oportunitat per participar a les 24 ho-
res de Montmeló amb el Ginetta G55 
GT4. Un debut perfecte amb triomf en 
l’any del meu debut en aquesta cursa 
de resistència.

Una modalitat, però, que no et va 
acabar de satisfer...
Haig de reconèixer que al CER (Cam-
pionat Espanyol de Resistència) esta-
va molt bé però, al final, són carreres 
de resistència i són cotxes molt dife-
rents i no hi ha el mateix contacte que 
amb la Clio Cup i va ser aleshores 
quan vaig decidir fer la Clio espanyola 
i francesa a la vegada aconseguint ser 
el millor rookie i subcampió júnior.

Uns resultats que t’han permès 
fer el salt a Europa...
De la mà de l’equip de Teo Martín estic 
participant a la GT Open Cup al volant 
d’un McLaren 570s GT4 que compar-
teixo amb el pilot brasiler Teo Ibarcua. 
L’estructura del Teo ha arribat a un 
acord amb McLaren i qui dels dos faci 
més bon paper podrà participar en les 
proves dels joves pilots de l’escuderia. 
Paral•lelament, faig alguna prova es-
poràdica de Clio Cup amb els del Mo-
tor Club Sabadell.

Un futur molt llaminer... Si et dic 
on et veus d’aquí a cinc anys, 
què em diries?
És molt complicat... òbviament veig un 
futur millor que en el Kàrting. La meva 
feina és fer bones coses i no pensar 
en el futur sinó en el present.

Text:    M. Camps Rocabert
Fotos: VRT
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PUBLICACIÓ TRIMESTRAL PELS SOCIS

Entrevista a 
XAVI DOMÈNECH

Campió de Catalunya 
d R l li 2018de Ral.lis 2018

Altres activitats
Activitats d’anys enrere i noves propostes pel 2020, 
per fer més participatiu el Club.

Si bé La Llana és una de les ac-
tivitats més conegudes del MCS, 
la seva activitat no s’acaba aquí. 
La Junta de forma unànime creu 
en la formació, l’esbarjo i les ac-
tivitats socials com a eines fo-
namentals pel desenvolupament 
interior del club.

Activitats per a pilots.
DDes de fa dues temporades, la Jun-
ta directiva es va marcar una fita amb 
un refrany, “val més gastar uns pocs 
diners en millorar la conducció que no 
pas en xapa”. Per això des del 2018 
s’han organitzat cursets de conducció 
sobre neu, i de pilotatge sobre terra i 

PER FI UN COTXE AL QUE
T’HI POTS SUBSCRIURE

PRESENTEM EL
NOU VOLVO XC40

Descobreix-ne més a turismesvalles.com#SeDueñoDeTiMismo

Turismes Vallès Rambla Iberia, 201
Sabadell - 93 748 15 00

Ctra. Matadepra, 247
Terrassa - 93 735 12 01
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XC40 TURISMES VALLES 180X140 OK.pdf   1   13/6/18   17:43

asfalt amb una bona acollida.
Per la temporada vinent estem nego-
ciant un test de circuit amb l’equip de 
competició VRT, o un de terra amb ve-
hicle de car cross, així com un curset 
de kàrting pels més menuts del club.

Activitats per copilots
Els cursos de copilotatge, en les seves 
versions velocitat i regularitat (iniciàtic i 
evolucionat) són una altra de les eines 
que els nostres socis i simpatitzants 
estan agraint any rere any. També 
han estat molt interessants els cursos 
de “gestionar les emocions i estrès 
dins l’habitacle”. Continuarem amb la 
formació que varem iniciar el 2017, i així 
a les temporades vinents hi intentarem 
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posar noves incorporacions, com la 
gestió de seguretat en cas d’accident, 
un dels que tenim pendents

Les activitats socials són un 
altre dels punts a fomentar.
Tots esteu convidats a acompanyar-
nos cada dijous a partir de les 20,00 
hores al nostre local, ón compartim 
experiències, visionem algun vídeo 
(evidentment de competició) o fins i 
tot aquesta temprada hem posat en 
marxa un campionat social de Ral·lis 
d’Slot que ha tingut força acceptació i 
que ens ha dut a pensar en ampliar-
ho en un campionat Colin McRae, per 
posar com a exemple.
La conferència de la parella Sagi-
Falguera sobre la seva experiència 
de fer la volta en món en moto, va 
ser també un dels actes amb força 
acollida.
El “Sopar dels Campions” de final de 
temporada, volem que sigui un clàssic 
per reconèixer a tots els campions 
del Motor Club, i sigui també un punt 
de retrobada per tots els associats. 
Aquest any tindrà moltes sorpreses 
i, per primera vegada, el durà a bon 
port un “Campionat Social” de tots els 
nostres associats que participin proves 
federades.

Un pas endavant en la 
comunicació
Aquest any s’ha incorporat a les 
nostres activitats de junta “El Club”, 
una revista digital semestral que 
actualment està confeccionant en 
solitari un membre de junta (que 
demana ajut i voluntaris) i que podeu 
trobar al nostre web o el següent 
enllaç. http://www.motorclubsabadell.

com/index.php/revista-el-club/ 
Si no sou seguidors nostres a 
l’Intagram, Facebook o Twitter, ja feu 
tard.

Coses de ciutat.
Per tercer any consecutiu el Motor 
Club Sabadell ha estat escollit entre 
les 10 millors entitats de la ciutat, 
reconeixement que va rebre en forma 
de trofeu de mans de l’Alcalde i de la 
Regidora d’Esports, en les Jornades 
Esportives de Sabadell, on el Club, 
juntament amb altres entitats del 
motor de la ciutat, organitzen des de 
fa dues temporades una Concentració 
i Ruta Turística d’uns aproximadament 
100 km (oberta a cotxes i motos), pels 
rodals del Vallès, a principis de juny.

Col·laboració amb la Marató de 
TV3
Per iniciativa d’Autosi, la “I Gimcana” 
de la Festa Major de Matadepera 
serà una altra de les noves activitats 
d’aquest any, col·laborant també amb 

la Marató de TV3. Els que vulgueu 
participar en aquesta prova destinada 
exclusivament a vehicles sense carnet, 
podeu veure els reglaments i fulls. 

Cursos de 
regularitat 

per copilots

30-3 Bàsic
13-4 Avançat

Places limitades

Apostant pel futur.
El Motor Club Sabadell mitjançant un 
comitè d’experimentats copilots, està 
elaborant un Programa de Formació 
de Copilots. Aquest es vol dur a terme 
a partir del 2020, i anirà dirigit a fer 
una selecció entre joves amb molt 
poca o nul·la experiència i tindrà com 
a finalitat, mitjançant la teòrica, la 
pràctica i la tutoria, la promoció d’un o 
varis d’aquests joves. 

Text:   Xavi Aluju
Fotos: Arxiu Club
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especialistes en pneumàtics
Crta. Barcelona, 519 - Bac de Roda, 7-9 - 08204 Sabadell

Tel. 93 710 33 98 - 93 710 43 68 - E-mail: gerencia@tyjmartin.es

• RADIADORS AUTOMOCIÓ I VEHICLE INDUSTRIAL
• RECANVI D’AIRE CONDICIONAT
• NETEJA CIRCUIT MOTOR I CALEFACCIÓ
• REPARACIONS DE TOTA CLASSE DE TUBS
• SOLDADURES ALUMINI
• CATALITZADORS I FILTRO PARTÍCULES

Crta de Terrassa, 10 - 08201  Sabadell  
Telf.  93 725 33 69 - 93 725 45 24 - Mòbil 695402310

mail:comercial@radiadorssoler.com - www.radiadorssoler.com
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RAL·LI DE LA LLANA 2019
Dissabte 14/09/2019

DISTÀNCIA TOTAL TEMPS PROMIG HORA  DE
INFORMACIÓ PARCIAL SECTOR SECTOR KMS/H PAS 1er
Sector 1
C.H. 0 Sortida Parc Tancat Sabadell 12:30
C.H. 1A - Entrada Parc d'Assistència 17,487 17,487 0:40 26,23 13:10

Sector 2
Parc d'Assistència 1 - Caldes c/ Priorat 0:10
C.H. 1B - Sortida  Parc d'Assistència 13:20

Sector 3
C.H. 2 - Els Sants 9,172 9,172 0:15 36,69 13:35

Sector 4
ELS SANTS (Tancament 12:58 a 15:50) 11,362 0:03 13:38

C.H. 3 - Santa Eulàlia - l'Estany 29,334 40,696 0:53 46,07 14:31

Sector 5
STA. EULÀLIA DE R. (Tanc. 13:54 a 16:49) 11,986 0:03 14:34

C.H. 4 - Sant Feliu de Codines 29,634 41,620 0:50 49,94 15:24

Sector 6
SANT FELIU-BIGUES (Tanc. 14:47 a 17:36) 4,268 0:03 15:27

C.H. 5A - Entrada reagrupament Bigues i Riells 6,687 10,955 0:18 36,52 15:45

Sector 7
C.H. 5B - Sortida reagrupament Bigues i Riells 0:20 16:05
C.H. 5C  Entrada Parc d'Assistència 13,50 13,50 0:25 32,40 16:30

Sector 8
Parc d'Assistència 2 - Caldes c/ Priorat 0:30
C.H. 5D - Sortida  Parc d'Assistència 17:00

Sector 9 Bonif. +5 Refuel
C.H. 6 - Els Sants 9,172 9,172 0:20 27,52 17:20

Sector 10
ELS SANTS (Tancament 16:43 a 19:35) 11,362 0:03 17:23

C.H. 7 - Santa Eulàlia - l'Estany 29,334 40,696 0:53 46,07 18:16

Sector 11
STA. EULÀLIA-L'ESTANY (Tanc. 17:39 a 20:34) 11,986 0:03 18:19

C.H. 8 - Sant Feliu de Codines 29,634 41,620 0:50 49,94 19:09

Sector 11
SANT FELIU-BIGUES (Tanc. 18:32 a 21:20) 4,268 0:03 19:12

C.H. 9 - Entrada ParcTancat - Fi Ral·li 31,717 35,985 1:03 34,27 20:15

Total kilòmetres 1ª i 2ª seccions: 260,903
Total trams1ª i 2ª seccions: 55,232 21,17%

Llana 2019 Horari 2

2ª
 S

E
C

C
IÓ

Pk 1,50 de la BV-1485 al pk 9,30 de la C-1413b

Pk 7,49 de la BV-4316 al pk 50,367 de la C-59

BP-1432 del pk 17,43 al 22,58

1ª
 S

E
C

C
IÓ

Pk 1,50 de la BV-1485 al pk 9,30 de la C-1413b

Pk 7,49 de la BV-4316 al pk 50,367 de la C-59

BP-1432 del pk 17,43 al 22,58
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C/ Catalunya, 97 - 08205 Terrassa

Tel: 93 736 47 50 info@tallerestopgear.com

Servei oficial
Servei oficial a Catalunya
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Campionat de Catalunya de Clàssics de Ral·lis 
Molts canvis i fugides altres campionats

Aquest campionat ha experimentat 
una sèrie de canvis enguany que 
l´han portat a una situació poc usual i 
amb molts canvis tot just abans de la 
celebració del nostre ral·li.
Tant les modalitats de Regularitat 
Súper Sport com Regularitat Sport 
han rebut una nova iniciativa amb la 
Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra. 
La participació en aquestes proves ha 
estat molt reduïda i desitgem que en el 
futur cada cop tinguem més vehicles 
clàssics preparats per aquesta 
modalitat i poc a poc vagi guanyant 
adeptes.
Els canvis de dates d’alguns ral•lis, el 
Ciutat de Valls, el Legend Les Corbes, 
el ral·li de La Pineda, per exemple, 
l’anul·lació del Ral·li Empordà, la 
sortida del campionat dels ral·lis Ciutat 
d´Igualada i Legend Les Corbes, 
passant a ser el primer d’aquests dos 
puntuable per al campionat d’Espanya 
de Vehicles Històrics fan que molts 
vegin les coses amb altres objectius 
pels que lluitar i surtin a córrer fora 
del nostre país, participant en altres 
campionats com és el cas del nacional, 
el CERVH. Pilots i copilots amb un 
bon bagatge de campionats sota el 
braç s’hi han llençat de ple i campions 
com en Xavier Domingo (MCS), Jordi 
Vilagrà (MCS), Toni Verdaguer, Maria 
Jesús Mora, José Manuel López i 

L’Equip del MCS, Xavi Domingo i Jordi Vilagrà,  en el seu pas pel tram de “Els Sants” 
en el XIX Ral·li de la Llana - Trofeu Autosi

Albert Sánchez (MCS)  triomfen en 
els ral·lis d´Asturias Histórico, Avilés 
Histórico i Extremadura Histórico, 
demostrant l’alt nivell que tenen els 
nostres representants catalans.
Tot i aquests canvis i aquestes 
absències, la lluita en ambdues 
categories és plena tant en RSS com 
en RS desprès dels ral·lis Costa Brava, 
Ciutat de Valls, Osona i Cerdanya. 
Equips com els de Joaquim Gumà-
Quim Turón, Joan Miquel Sánchez-
Joan Font, Joan Galtés-Jordi Galtés 

(MCS) en RSS i Narcís Marcó-Clàudia 
Marcó, Josep Morlans-Òscar Quiles 
(MCS), Ignasi Fernández-Jordi Perez 
(MCS) en RS mantenen una dura lluita 
pel lideratge del campionat.
Com hem comentat, els canvis de 
dates fan que, començant amb el 
nostre ral·li, s’iniciï la segona part del 
certamen que promet ser d’allò més 
emocionant. Els ral·lis de La Llana, 
La Pineda, Legend Costa Daurada i 
2000 Viratges dictaran sentència a un 
campionat estrany i diferent respecte a 
edicions passades.
Des del MCS seguirem recolzant 
aquest campionat i als nostres 
participants, Pau Coma-Cros-Marcos 
Rivero, Joan Sabaté-Dani Setó, Albert 
Sabaté-Mar Plazas, Jordi Renú-Núria 
Bergel, Jordi Auret-Joan Baptiste 
Esquius, Xus Martín-Cristina Vidal, 
Francesc Saltó-Joan Piñol, Jaume 
Tobella-Oriol Tobella en RS i Xavi 
Aluju-Josep Juval, Andreu Moratona-
Rafael Carrillo, Esteve Munné-Olga 
Feliu, David Nogareda-Sergi Giralt, 
Lluís Coma-Cros-Daniel Ferreiro en 
RSS i els ja mencionats líders de la 
classificació, tot desitjant-los el majors 
èxits possibles.

Text:    Albert Sanchez
Fotos: Marc Gonzalez i J4 Press

Reagrupament de Vacarisses (2005), en el primer Ral·li de la Llana recuperat pel Motor 
Club Sabadell.
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SUVIT – Grup de Suport Vital 

Per protegir la vostra empresa davant l’aturada cardiaca i les urgències vitals: 
¥ Som l’empresa més prestigiosa de Catalunya en formació en Suport Vital (RCP) i ús 
dels DEA, tant per personal sanitari com no sanitaris (Certificació oficial) 
¥ A Catalunya, hem estat els promotors tant de la formació com de la instal·lació de 
Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) per atendre a la població en general 
¥ Oferim un servei complert: assessorament, venda o lloguer d’aparells i accessoris, 
formació, manteniment integral i atenció continuada. 
¥ Una solució a la vostra mida, i l’absoluta confiança de tractar amb els líders! 

Cuidem el vostre cor, 
Cuidem el cor del Ral·li de la Llana! 

www.suvit.cat   -  secretaria@suvit.cat  -  937478798 
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Campionat de Catalunya de Ral.lis 
Així està el Campionat

La primera prova del Català de Ral·lis 
ha estat el X Ral·li Ciutat de Valls 
disputat el passat maig, on prop de 100 
participants van donar per inaugurada 
la temporada pels mítics i ràpids trams 
de la comarca de l’Alt Camp, com  
Querol, La LLacuna i Can Ferrer, els 
tres a doble passada, amb uns gairebé 
60 km cronometrats. 
L’inici del Campionat també ho era 
per al Campionat de Ral·lis d’Asfalt, el 
Campionat de Catalunya de Promoció, 
el Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints 
d’Asfalts, a més dels campionats de 
RS i RSS,  Volant Racc i les Challenges 
FocuXtreme, Michelin, Pirelli i Kumho.

Albert Orriols i Lluís Pujolar es van 
imposar amb un Ford Fiesta  WRC, 
cotxe molt superior a la resta, Joan 
Segú i Alberto Gil van ser segons  amb 
Citroén DS3 R3T, i tercers van ser 
uns molt atrevits i afinats Aleix Vila i 
Jaume Poch, amb un Peugeot 106. El 
41 Volant Racc / Trofeu Mavisa, amb 
Peugeots 208, Luka Larrosa i Brigitte 
Saurí en van ser els guanyadors. El 
Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints 
el van guanyar Sergio Garcia i 
Ariadna Martínez, amb Citroën AX 
1.6. El Campionat de Catalunya de 
Promoció va ser per David Molero i 
Pedro Sánchez, amb Peugeot 206, i 

Domènech-Coronado voldràn repetir la victòria del 2018

els primers del Trofeu Júnior van ser 
Roger Muñoz i Manel Muñoz, amb 
Peugeot 106 S16. A la Challenge 
FocuXtreme la victòria se la van 
endur Joan Enric Casanovas i Albert 
Ribas. En RSS, Joan i Jordi Galtés, 
amb BMW 325 E30 van guanyar, sent 
segons Jordi Pitarch i Marta Pujadas 
amb VW Golf GTi MK2, i en tercer lloc 
Juan José Guillamet i Francisco José 
Farnández, amb un Renault Clio 16S. 
En RS, els guanyadors van ser Narcís 
i Claudia Marcó, amb Lancia Delta 
HF Integrale, Josep Morlans i Òscar 
Quiles, amb Renault 5 GT turbo van 
ser segons, i completant el podi, Jordi 
Autet i Joan B. Esquius, també amb 
R5 GT turbo.

La segona prova del Campionat de 
Catalunya fou el X Ral·li de Terra 
Solsonès, amb 25 inscrits, 9 d’ells en 
la modalitat Ral·lisprint. El Ral·li el 
van guanyar amb autoritat Edu Pons i 
Carlos Chamorro, amb Skoda Fabia R5, 
seguits de Jesús Cucharrera i Gabriel 
Bramona amb Can Am Maverick X3, i 
tercers foren el “retornat” Josep Bigas, 
amb Innasi paz, també amb un Fabia 
R5. Pel que fa al Ral·lisprint, només 
tres cotxes arribaren al podi, tots ells 
Fords Focus de la FocuXtreme, per 
ordre: Riera-Fenoy, Ortiz-Taberner, i 

Marimón-Pérez. Debut de la RSS i la 
RS en terra, amb tres inscrits, i tres 
acabats. De primer a tercer: Marcó-
Ibarra, Basart-Basart, i Bronsoms-
Pujol.

La tercera prova, i segona d’asfalt, va 
ser el 51è Ral·li Osona, ajornat  “in 
extremis” una setmana, i finalment 
disputat el dia 6 sota una intensa 
calor. Victòria final, i primera seva, 
d’un inspirat José L. Garcia Molina, 
copilotat pel Jordi Forcada, amb 
un Citroën DS3 N5, que va veure 
que els seus contrincants Orriols, 
Segú, Labarias, Vila, i altres, anaven 
abandonant degut a avaries per la 
calor, i avançaven posicions, fins la 
primera. Segons foren Xavi Agustina i 
Manel Jiménez, amb Mitsu Evo X Gr. 
N, i tercers Josep Mª Soler i el Josep 
Ramon “Dalton” Ribolleda, amb Mitsu 
Evo 5 Grup A. Darrera seu, Barroso, 
Boluda i els ex-campions de Catalunya 
Jordi Ventura i Josep Autet, tenien una 
afarrissada lluita, assolint finalment 
aquestes posicions. El Ral·lisprint 
fou per Sergi Menbrive-Tània Garcia, 
seguits de Josep L. Vinagre- Cristina 
Español, i Xevi Perarnau-Josep M. 
Vilarrasa. La Focus va ser per al 4rt 
de la general, el Joan Cànovas-Albert 
Ribas, mentre que la Promoció, -alhora 
que el trofeu Júnior- la van guanyar 
Roger Muñoz i l’experimentat, però 
jove Sergi Brugué, amb Peugeot 106 
S. La RSS fou per Gummà-Turón, amb 
BMW 323, i la RS pels “Xatarrins” José 
L. Moreno-“Sidru” Noguera, amb BMW 
320i, lluitant fins al darrer tram amb el 
Joan Ignasi Fdez. Ventura-Kordi Pérez 
Toledo.

A hores de tancar aquesta revista, 
sabem que està previst el “Ral·li de 
Terra-2” per finals d’agost, però no 
tenim cap informació. En canvi si 
sabem que el 14 de setembre toca LA 
LLANA AUTOSI !!!

Text: Mónica Martínez
Foto: Albert Rua
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Tall làser, Plegats, Tractament superficial, Oxitall, Tall per plasma, Tall per aigua, Làser tub 

Pol. Ind. Can Cases - Can Sunyol, c/ Barcelona nave 2  - 08760 Martorell España
email: comercial@hidegar.com - www.hidegar laser

   ESPECIALITZACIÓ FLORAL
   RAMS DE NÚVIA - CORONES
   COMPOSICIONS D’INTERIORS AMB PLANTES

Centre: Vilarrubies, 5 - 08208 Sabadell
Tel. 93 717 9214 - Fax: 93 724 25 85

Tanatori: Ronda Orient, 71 - 08203 Sabadell
Tel./Fax 93 727 77 02

www.jardineria-caralt.com
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Anna Tallada i Laura Camps
L’Equip femení del Motor Club Sabadell, un orgull per 
la nostra entitat.

Ens mirem amb orgull, i alho-
ra amb tristesa, el fet de poder 
parlar d’un equip femení. Orgull, 
per poder comptar amb un equip 
qualitativament competitiu, i 
tristesa, per no fer-ho de forma 
quantitativa, amb més equips fe-
menins integrals

Laura Camps i Anna Tallada, en el Rallye Sierra Morena en la seva primera participació en 
la Copa Dacia.

Herències familiars diferents
L’Anna Tallada és filla i neboda de 
pilots, tant el seu pare Manel com el 
seu tiet Salvador han estat vinculats 
al món del motor. Tot i que –evident-
ment-, no recorda quan el seu pare co-
rria de jove a principis dels 80, sí que 
ho fa quan, amb 9 anys, el manel es 
compra un R5 GT Turbo i comença a 
anar a veure proves esportives amb ell 
per les carreteres catalanes. “És allà 

quan vaig decidir que això del ral·lis 
ho volia viure des de dins”, ens explica 
molt convençuda. 
La Laura, per la seva banda, no té 
antecedents familiars de competició, 
però si d’afició d’una família que sem-
pre ha estat enamorada de la competi-
ció del món del motor

Les dues, van començar en el 
baquet de la dreta
La Laura, una mica més gran, va ser 
la primera a iniciar-se en el món del 
copilotatge. L’any 2013 el seu millor 
amic l’Alejandro Molina li va propo-
sar iniciar l’aventura del ral•lis amb un 
Opel Corsa. L’any següent s’apunten 
a la “FocuXtreme” aconseguint el seu 
primer títol al final de la temporada. 
Del 2015 al 2017 corre amb diferents 
pilots, i és aquest darrer any que, amb 
l’Ivan Fuentes, competeixen i aconse-
gueixen la victòria en la Copa Kobe 
dins el Campeonato de España de 
Tierra, amb un Toyota Aygo
El 2012, l’Anna, amb setze anys, quan 
encara no disposava de carnet de con-
duir, va decidir que ja era hora d’invo-
lucrar-s’hi. Va començar fent de copilot 
de l’Adrià Serratosa al Volant RACC 
amb un Peugeot 107, i ens aclareix 
que “encara que jo tenia molt clar que 
el que volia era fer de pilot”. El 2015 
entra dins l’habitacle de l’Àngel Bona-
vida per guanyar l’Open de Promoció 
amb Citroën Saxo i a finals d’any amb 
el carnet a la butxaca corre la seva pri-
mera cursa a l’Aragó

L’Anna canvia de cadira i més 
tard s’incorpora la Laura a 
l’equip
Ja es finals del 2015 i final de tempo-
rada quan corre el seu primer ral·li de 
terra darrera del volant, l’anomenat 
“Rallye Tierras de Aroca”, amb Peu-
geot 206 GTi 
El 2016 comença la temporada amb el 
seu company Oriol Vives, com a copi 
en el Ral·lisprint Sant Julià, per des-
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prés incorporar la seva primera com-
panya, la Jennifer Muñoz, en el Rally 
de Cervera puntuable pel Campionat 
d’Espanya, en el que va sortir amb un 
enorme tall al dit de la mà dreta “Sort 
que en el primer tram es va trencar el 
cotxe, perquè una cosa eren les ganes 
de sortir i l’altra les condicions amb 
les quals ho feia. Els astres es van ali-
near” i riu. Aquella mateixa temporada 
va córrer també el Vidreres amb un 
Peugeot 206.
El 2017, deixa definitivament del copi-
lotatge, canvia de muntura, i “aparca” 
el 206 -un vehicle molt pesat i amb uns 
costos molt elevats per ser competi-
tiu-, i es queda un Peugeot 106, fent 
tota la Copa de Promoció (mixt asfalt 
i terra) amb un cotxe pràcticament de 

sèrie. La temporada no comença molt 
bé, però es va millorant mica en mica, 
acabant les darreres curses en el podi.
Un altre de les fites de la temporada 
-ja en converses amb la Laura-, és 
fer el mundial de “casa nostra”, però 
sense temps per poder-lo preparar en 
condicions, opten per retardar el pro-
jecte. Tot i això, al final de temporada 
es consoliden les propostes de l’Anna 
envers la Laura, i corren el primer ral·li 
juntes, la darrera prova de Promoció, 
el Rally de Tàrrega.

La consolidació de l’equip
La temporada 2018 la comencen 
corrent un parell de proves, per anar 
escalfant motors i per acabar de 

compenetrar-se amb un Ford Fiesta 
R2.
Quan semblava que la temporada 
continuaria per terres catalanes, 
l’equip andalús Jaber Competició els 
hi fa una proposta per competir en 
el  Rallye Sierra Morena, en la Copa 
Dacia dins del Campeonato de España 
de Asfalto.
El que en un principi semblava ser 
una prova esporàdica es converteix 
en tot el campionat, en base amb 
els seus bons resultats. El primer dia 
de cursa, es van situar en la tercera 
posició, fins al trencament de la caixa 
de canvis degut a la joventut del nou 
Dacia. El segon dia de competició 
es van enganxar al “súperallye” amb 
excel·lents resultats, decidint així 

El 2017 van participar i acabar el Rallye Catalunya Costa Daurada, prova puntuable pel Mundial

continuar l’excursió per la Península 
Ibèrica. 
“Va ser una temporada per aprendre 
moltíssim. En un campionat d’Espanya 
fas notes per trams que no havies 
passat mai, i n’hi ha de molt durs. Ens 
va ploure, ens va fer calor i ens va fer 
“de tot”, però estem molt contentes 
d’haver-ho fet”

Per tancar la temporada van participar 
en el “mundialista” Rallye Catalunya 
Costa Daurada, “era un dels objectius 
claus de la temporada, que ens va 
quedar en el tinter el 2017”, explica 
l’Anna, i continua “Tot i que ens va 
passar de tot, varem poder acabar 
i passar pel podi al final del ral·li. Ha 

estat un gran any”
Després d’un test a inici de temporada 
al Sant Julià amb un vehicle de la 
categoria R3, la fita aquesta temporada 
2019 és el Volant RACC, amb el seu 
Peugeot 208 en el que també farà la 
funció de vehicle “0” en el XX Ral·li de 
la Llana.
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Ctra. de Prats de Lluçanès, 65

93 716 18 66
exclusivaspont.com

EXCLUSIVAS PONT
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El Ral·li més dur, és la recerca 
d’espònsors
Tant l’Anna com la Laura ens expliquen 
que no tenen uns grans sous, però 
que els mou una gran afició, i que la 
“cursa per aconseguir espònsors” per 
fer la temporada és la més dura de 
totes. Quant els hi preguntem sobre 
els avantatges de ser dones a l’hora 
d’abordar la cerca de pressupost, ens 
contesten que elles tenen les mateixes 
dificultats que els homes: “busquem 
patrocinadors sota les pedres, les 
dues treballem i dediquem força temps 
a aquesta feina” ens diu la Laura. 
I afegeix l’Anna “fem tot el que faci 
falta, fins i tot venem samarretes. Hem 
d’estar molt agraïdes a les empreses i 
particulars que fa temps ens ajuden o 
els que ho fan de forma esporàdica”.

Un equip complet i compenetrat
Quan comenten sobre el fet de 
competir en un món bàsicament 
d’homes ens expliquen “Som el mateix 
que un equip masculí. Quan comparem 
els temps no mirem diferencies entre 
un equip de nois o de noies, els mirem 

tots, i si volem estar davant els hem de 
guanyar a tots, això no és com altres 
esports en què hi ha categoria de nois 
i noies” 
També els hi preguntem sobre la seva 
implicació en l’equip, i ens explica la 
Laura: “L’Anna tenia al cap fer un 
equip totalment femení, i jo no havia 
corregut mai amb una noia i em feia 
molta il·lusió. Ja ens coneixíem i ens 

dúiem “súper bé”. Ens posem les 
coses molt fàcils i ens compenetrem 
molt bé”, i les dues ens expliquen 
“Estic molt contenta d’haver fet equip 
amb ella”, es nota que les sensacions 
són reciproques

Text:   Carles Aluju i Jaume MArco
Fotos: Tallada-Camps i RACC

Anna Tallada i Laura Camps en el Ral·li Ciutat de Valls aquesta temporada amb el seu Peugeot 208

VRT-MCS
una relació consolidada.
Des de fa dos anys, el Motor Club 
Sabadell i el Vila Racing Technology 
de Tortosa han unit forces. Les dues 
escuderies intenten fer arribar el 
motorsport a qualsevol aficionat 
via formació o bé a través d’algun 
esdeveniment que periòdicament 
organitzen de la mà les dues entitats.

L’escuderia tortosina té una àmplia 
representació a la Clio espanyola amb 
diversos pilots d’un nivell contrastats 
com: Álex Royo, Marc de Fulgencio i 
Luís González, aquest últim, l’únic pilot 
espanyol que participa, paral·lelament, 
a la Clio francesa. Una competició 
on l’escuderia catalana ocupa les 
primeres places de la competició.

Text:    M Camps Rocabert
Fotos: VRT
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Sant Feliu de Codines

Cartell corretapes 2018 Tapa guanyadora Corretapes 2018

Correfoc de Festa Major Piromusical de Festa Major a l’Ajuntament Gegantó al Museu de Can Xifreda

Vista de Sant Feliu de Codines amb la 
muntanya de Sant Sadurní al fons

Fira de la Carbassa Camí del Parc Usart

www.santfeliudecodines.cat

FESTES I FIRES DE SANT FELIU DE CODINES

 - Festa Major - del 12 al 15 de setembre
 - Fira de la Carbassa - 28 i 29 de setembre
 - 3r Corretapes - del 18 al 20 d’octubre setembre
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Crta de Barcelona, 298 local 2 - 08210 Barberá del Valles
david@granadosabogados.es - 93 718 67 94 - 629 100 934

www.granadosabogados.es
Avinguda Francesc Macià, número 60, planta 13a, porta 1a. - 08208 Sabadell

Tel.  93 727 01 09 • 605 967 372 • 691 366 282
www.mayoladvocats.com - jm@mayoladvocats.com 
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El Sants

Aquesta especial aquest any s’allarga per l’inici uns 3,5 quilòmetres en els que s’instal·laran dues xicanes 
per reduir velocitat i augmentar la seguretat, passant després a l’alçada del Monestir a una carretera molt 
estreta i “de les d’abans”. Després d’una pujada enrevessada i estreta s’arriba a la cruïlla amb la C1413b, 
i és una zona molt espectacular, donant pas a la part final del tram més plana i amb un seguit de corbes 
enllaçades molt maques de veure.

Descripció del tram:

Públic:

Tacament de la carretera: 12:58 hores
Pas primer participant:      13:38 hores1-
Tacament de la carretera: 16:43 hores
Pas primer participant:      17:23 hores4-

Km. 0,0:   Comença just passat el Parc Usart, l’aparcament és mínim tot i que és molt a prop de la població 
de Sant Feliu de Codines i es pot accedir caminant. 
Km. 5,4:   Millor lloc per aparcar trobem en el Monestir, i s’accedeix a una zona ràpida molt estreta i delica-
da per la conducció i abans del Monestir zones espectaculars acompanyades de unes vistes impressionants.
Km. 9,2:   Zona intermèdia del tram, els vehicles arriben a una espectacular cruïlla de dretes. Accés des de 
Sant Quirze de Safaja per la C1413b, bon aparcament 
Km. 11,3:  Zona final de tram, bon aparcament tot i que caldrà caminar aprox. 1km.

Ral.li de  la Llana 2019 29



Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Centelles 
(25,70 km2) conforma el 
límit més meridional de la 
comarca d’Osona. El terme 
està distribuït en dos sectors: 
el més alt, amb les parròquies 
de Sant Martí i Sant Miquel 
Sesperxes; i la part baixa, 
amb la parròquia de Sant 
Pere de Valldaneu i el nucli 
urbà de l’Abella, a la vall del 
Congost. El cim més elevat 
és el Puig Oriol (980 m).
El municipi es troba 
estructurat per la carretera 
C-17 entre Barcelona i Vic i 
la carretera C-1413b entre 
Sant Feliu de Codines a 
Centelles. A l’Abella també hi 
arriba el tren (R3 l’Hospitalet 
de Llobregat a Puigcerdà ). 
Per la seva situació entre 
el Montseny i els Cingles 
de Bertí, Sant Martí de 
Centelles és una destinació 
excursionista tradicional, 
amb indrets tan coneguts 
com la Trona (806 m) o el 
castell de Sant Martí. També 
compta amb nombrosos 
itineraris senyalitzats, llocs 
per practicar l’escalada, 
establiments de turisme 
rural, etc.

QUE HI PODEM VEURE O FER
-Ruta de la Baronia dels Centelles
-Ruta de la Memòria Històrica
-Itinerari dels Cingles de Bertí i Valldaneu
-Ruta Literària Els Camins de la Renaixença
-Escola d’Escalada La Soleia de Valldaneu
-Circuit d’Orientació de Valldaneu
-Circuit d’Orientació del Castell de Sant Martí
-Itineraris de Salut (adreçats a gent gran)
-Caminades i curses esportives al llarg de l’any
-Pista poliesportiva de l’Oller

ON PODEM MENJAR
BAR-RESTAURANT L’OLLER
667 89 43 60 - www.restaurantoller.com
BRASERIA CAN CANAL 
93 844 11 09
BAR L’ESTACIÓ                                      
93 844 11 48
RESTAURANT-BAR LA TASCA                                    
93 844 06 65               
HOSTAL RURAL MAS BLANC                                    
93 844 24 67 - www.hostalruralmasblanc.com

ON PODEM DORMIR
HOSTAL RURAL MAS BLANC  
www.hostalruralmasblanc.com
CASA DE COLÒNIES CAN MIQUELÓ         
www.canmiquelo.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

WWW.SANTMARTICENTELLES.CAT
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Sant Quirze Safaja, és el poble situat més al sud del Moianès. El 
terme municipal fa poc més de 25 km2, que s’estenen enmig d’una zona 
muntanyosa envoltada de boscos de pi, roures, alzines i vegetació de 
ribera. Travessen el terme diversos torrents i rierols i també el riu Tenes. 
Enmig de la pau i la tranquil”litat que caracteritza el municipi, ens abraça 
un dels paratges més encisadors de la zona, els Cingles de Bertí. Destí 
que acull rutes per circular a peu o amb bicicleta, masies amb històries de 
segles passats o la protegida àguila de cua barrada.
La natura és doncs, el principal patrimoni del poble. Passejant pels 
nombrosos corriols i dreceres que encara uneixen les cases de pagès, 
trobarem fonts, baumes, gorgs, conreus, etc., recorreguts plàcids per a 
gaudir de la fauna i la flora del Moianès.
El nucli del poble volta l’església parroquial, situada al casc antic, al 
capdamunt d’un espadat anomenat “La Molla”. La resta d’habitatges estan 
repartits per la vall que forma el riu Tenes i en diferents urbanitzacions. És un 
poble tranquil, sec i fresc, on encara es pot gaudir de la típica gastronomia 
dels pobles de mitja muntanya. La Missa del gall, l’aplec de Pasqua, la 
diada dels patrons i la Festa Major d’estiu són els actes més tradicionals.
Els quatre elements de la natura s’uneixen a Sant Quirze Safaja per crear 
un espectacular paisatge: l’aigua que esculpeix formes capricioses a les roques; la terra que dóna vida a una 
vegetació salvatge; l’aire fresc que tallà l’alè; i el foc, que va donar calor als nostres avantpassats prehistòrics.

QUE HI PODEM VEURE O FER
•Parc de l’Aigua  
•Sant Miquel del Fai
•Poua de Las Torras 
•Nucli antic
•Mirador de la Campana 
•Sanatori de Puigdolena
•Ermita de Barnils  
•Font de l’Arç 
•Font del Cingle  
•Ruta Màrius Torras
•Església de Sant Quirze i Santa Julita

ON PODEM MENJAR
•FONDA SAFAJA Crta de Barcelona, 4-6 - 93 866 02 52 - www.fondasafaja.com
•EL REVOLT Crta Sant Feliu de Codines a Centelles s/n - 93 866 08 43 www.restaurantelrevolt.com
•LA MASIA  Ctra Sant Feliu de Codines a Centelles km 2,2 - 93 866 07 68 - www.restaurantlamasia.com
•CAMPING L’ILLA Ctra Sant Feliu de Codines a Centelles km 3,9 - 93 866 25 26 

ON PODEM DORMIR
•FONDA SAFAJA   Crta de Barcelona, 4-6 - 93 866 02 52 - www.fondasafaja.com
•MASIA BARNILS  Camí de Barnils s/n - 677 691 671
•CASA DE COLÒNIES MAS BADÓ  Camí del Mas Badó 1-2 - 902 200 005 - 93 409 20 71 - www.rosadelsvents.es
•CAMPING L’ILLA Ctra Sant Feliu de Codines a Centelles km 3,9 - 93 866 25 26

ON PODEM COMPRAR
•LA TENDA Crta de Barcelona 13 - 93 866 02 19
•AVUI CUINO JO  Ctra Barcelona 5 - 93 171 57 98 www.sqs.cat
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Sta. Eulàlia R. Tacament de la carretera: 13:54 hores
Pas primer participant:      14:34 hores2-
Tacament de la carretera: 17:39 hores
Pas primer participant:      18:19 hores5-

La sortida es fa just a la sortida de la població de Santa Eulàlia de Riuprimer direcció Santa Maria d’Oló. 
Aquest tram pot ser el més ràpid de tot el ral·li, comença amb 2 quilometres molt ràpids per encarar una 
zona més revirada en pujada, seguit d’una zona més ràpida i tècnica amb fortes frenades en baixada fins la 
cruïlla amb la C-59. Aquest potser el punt més espectacular del tram i amb millor accés, i que dona pas a la 
segona part del tram amb més amplada, el que fa que sigui fins a final de tram una zona molt de traçades 
i amb altes velocitats, aquest any es retalla el final de tram uns 2,5 km.

Descripció del tram:

Km. 0,0:     Població de Santa Eulàlia de Riuprimer. Aparcament bo.
Km. 10,5:  Cruïlla de la BV-4316 amb la C-59, el millor accés al tram. L’aparcament és a les voreres de 
la C-59 venint de l’eix tranversal (C-25). Aquí podrem gaudir d’una cruïlla a esquerres que s’arriba en 
baixada i és força espectacular, bon lloc per comparar les diferències de temps de la primera part del tram, 
sent totalment diferent a la segona.
Km. 11,98: Final de tram a la C-59 uns 3,5 km. abans d’arribar a la població de l’Estany, Bon aparcament, 
aquí tenim unes últimes corbes amplies i ràpides, seguides d’unes enllaçades.

Públic:
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Muntanyola
Muntanyola és una un poble i municipi de 
la comarca d’Osona.
Les primeres dades de població es remun-
ten a finals del segle XV quan el terme, 
aleshores format per bona part de les terres 
dels actuals municipis que l’envolten, tenia 
unes 32 famílies

QUE PODEM VEURE
•Castell dels Moros    •La Creu de Miranda 
•Església de Sant Esteve de Múnter  •L´alzina de Fontanelles
•Església de Sant Quirze i Sta. Julita  •Masies del terme municipal

ON PODEM MENJAR
•RESTAURANT I ALLOTJAMENT MAS POSTIUS 938898105 - www.maspostius.es
•RESTAURANT MUNTANYOLA  Carrer dels Esports s/n - 938830294

ON PODEM DORMIR
•CAN RIERA DELS ASSENÇAMENTS Can Riera dels Assençaments C.D. 12 - www.canriera.com
•CASA DE COLÒNIES L’ALIBERCH  Mas l’Aliberch s/n - 938832229 - www.anemdecolonies.com/es/l-ali-
berch.html
•EL DALMAU  938830175 - 938137015 - www.eldalmau.com
•ESTANÇA LA PAU Mas La Serra - Múnter - 937430900/60765 - www.lapau.net 
•MAS SERRA-RICA 938137066 - www.masserrarica.com
•CASA DE COLÒNIES LA ROCA DE MUNTANYOLA Ctra BV-4317, km 3,2 - 93 7885777 
             www.esplai.org/federacio/entitats/mev/ceca.htm
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Santa Eulalia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Riuprimer és un petit poble de la comarca d’Osona que està situat a 6 km de Vic i a una 
alçada de 568m. Té una superfície de 14 km2 i una població de 1.266 habitant.
El terme és essencialment muntanyós i poblat per espessos boscos i pasturatges on hi 
transcorren el riu Mèder (o riera de Santa Eulàlia) i la riera de Muntanyola (o el rieral)
El nucli de cases més antic es centra a l’església parroquial on els orígens es remunten a l’any 
899 amb modificacions i ampliacions posteriors. 
La última restauració va consistir en la restauració del campanar i en la neteja de la 
coberta romànica, que estava amagada per sota de la coberta barroca.
És un municipi eminentment agrícola amb unes masies que han modernitzat les seves 
instal·lacions  ramaders.
És un municipi amb una alta qualitat de vida i és un poble ideal per aquella gent que no sap adaptar-se a la vida 
i costums de la ciutat i prefereix la tranquil·litat del món rural.

QUE PODEM VEURE
•L’Església Parroquial de Santa Eulàlia i el seu museu •El Rieral
•L’Ermita de Sant Sebastià     •La Font Gran
•El Mil·liari Romà       •L’Arbre centenari el Roure Gros
•Antic Castell de Torroella

ON PODEM MENJAR
•BAR CAN TON  
Major, 33 - Tel. 938830125 - 30€ Aprox.
•BAR CAN MIQUEL 
Major, 15 - Tel. 675248154 
•RESTAURANT CAL XORIGUER 
Puig, 2 - Tel.938830195 - 30€ Aprox.

ON PODEM DORMIR
•LA TORRE DEL VILAR  de 95€ a 110€ habitació doble
Ctra. Avinyó s/n - Tel. 609 84 16 07 - www.latorredelvilar.com 

ON PODEM COMPRAR
•FORN DE PA NOVELLAS 
Major, 24 - Tel. 93 8830003
•QUEVIURES CORRETJA 
Puig,1 - Tel. 93 8830088
•MONTSERRAT PARRAMON 
Major, 26 - Tel. 93 8830056
•CARNISSERIA I PA VILARÓ 
Major, 2 - Tel. 93 8830096
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Santa Maria d’Oló
Santa Maria d’oló és un poble a l’extrem nord de la comarca del Moianès, en un territori molt 
accidentat, drenat per les rieres Gavarresa i d’Oló, principalment, i també per la de Malrubí, afluent de 
la primera. Actualment té 1.063 habitants.
Les primeres referències sobre Oló, apareixen d’una forma totalment ocasional en dos documents que 
parlen sobre la dotació de la catedral de Vic, els anys 889 i 890, cosa que permet afirmar que el municipi 
de Santa Maria d’Oló té més de mil-cent anys d’història.

QUE PODEM VEURE

ON PODEM MENJAR
•HOSTAL SANTA MARIA 
Av. Manuel López 6-8 - Tel. 93 838 50 01 / 93 838 51 55 - www.hostalsantamaria.com
•GRANJA ROSTISSERIA “CAL RAMONET”  
Crta Av. Manuel López 9 - Tel. 93 838 51 39
•BAR OLÓ PLAÇA 
Plaça Sant Antoni Mª Claret s/n - Tel. 93 838 40 08

ON PODEM DORMIR
•ELS CLAPERS  
Mas Els Clapers  - Tel. 93 744 91 53
•MAS COLLTOR  
Mas Colltor. - Tel. 93 838 40 06 - 691 43 99 98 - www.vinoscolltor.com
•HOSTAL SANTA MARIA 
Av. Manuel López 6-8 - Tel. 93 838 50 01 / 93 838 51 55 - www.hostalsantamaria.com
•MAS TORIGUES 
Camí rural de Santa Maria a L’Estany - Tel. 676 048 897 - 676 04 00 81 - www..mastorigues.com
•EL CAU DEL SEGIMON  
Major, 2 -  Tel. 93 838 52 17 - 673 95 68 05 - www.caudelsegimon.weebly.com

•Barraques de vinya d’Oló - Cal considerar-les com 
com veritables obres de patrimoni arquitectònic rural.
•El Bray d’Oló - Una interessant formació geològica.
•El Castell - El castell és una construcció medieval dels 
segles XII o XIII, construït al cim d’un turó de 546 m. 
•El mirador - Ubicat al costat de la carretera BP-4313, 
podem gaudir de vistes del pirineu  i del poble ambos 
costats.
•El patrimoni Barroc - Les esglésies de Santa Maria 
i Sant Joan d’Oló són els màxims exponents del barroc 
a Oló. 
•El patrimoni modernista - Amb obres inclús de 
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. 
•El patrimoni romànic  - En destaquen Sant Feliuet de 

Terrassola (927), les runes de Sant Joan Vell (1081), 
Sant Vicenç de Vilarassau (1134) i Sant Jaume de 
Vilanova, del segle XI.
•Església Nova - És una de les millors obres d’art 
modern religiós de mitjans del segle XX
•Església parroquial de Sant Joan d’Oló - 
Conserva al seu interior tres magnífics retaules 
barrocs. 
•Nucli antic - Bell entorn del nucli antic del poble; 
carrers estrets, cases de pedra i boniques places.
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AJUNTAMENT DE 
SANT BARTOMEU DEL GRAU

Sant Bartomeu del Grau, situat a l’est del Lluçanès, és separat de la Plana de Vic per la costa encinglerada 
a llevant del municipi.
La considerable altitud dels serrats que envolten el poble, al voltant dels 900 metres, permet contemplar 
unes esplèndides vistes de la Plana, i les muntanyes circumdants (el Montseny, les Guilleries i el 
Collsacabra, el Puigsacalm), de bona part del Pirineu Oriental (el Canigó, el Puigmal, el Pedraforca, el 
Cadí) i de la serres situades a migdia Montserrat.
Tot i que el poble ha anat perdent la seva fesomia antiga, encara conserva moltes cases velles del segle 
XVIII i de principis del XIX, amb llinda i dovelles en els quals hi ha dates, creus i noms esculpits en la 
pedra.

QUE PODEM VEURE
Esglèsia de Sant Jaume d’Alboquers - esglèsia  romànica
Esglèsia de Sant Bartomeu del Grau - del 1780
Església de Sant Jaume de Fonollet - esglèsia  romànica
Església de Sant Genís Sadevesa  
Església Vella - és l’origen del poble
Mirador Roc Llarg - unes esplèndides vistes de la Plana de Vic
Baumes del Molí de la Codina 
Senderisme i BTT

www.sbg.cat

ON PODEM DORMIR
EL PERMANYER  938 880 233 - 660 385 282 - www.elpermanyer.com
EL XALET DE MAS REIG 938889009 - 606516583 - www.rocllarg.com
COMPLEX RURAL ROC LLARG Urb.Bingrau, 18 - 938889009 - 606516583 - www.rocllarg.com
COMPLEX TURÍSTIC “CAN ROCA” Camí de Pol, Can Roca - 938891477 - 607519720- www.canroca.cat
LA CABANYA DEL PERMANYER 938 880 233 - 660 385 282 - www.lacabanyadelpermanyer.com
LA CODINA RURAL  699 278 821- www.lacodinarural.com

ON PODEM MENJAR
CARIBE Carrer Vell, 33 - 938 889 151
El GEU   Passeig del Grau, 7 - 699278821
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El municipi de l’Estany forma part de la comarca del Moianès i se situa en un altiplà 
que oscil·la entre els 600 i els 1020 metres d’alçada sobre el nivell del mar. Té una 
població de 409 habitants (1 de gener 2017) i una superfície de 10,2 quilòmetres 
quadrats.
El relleu del terme de l’Estany correspon a una sèrie de replecs, falles i encavalcaments 
geològics formats fa més de vint-i-cinc milions d’anys. Es tracta d’una conca natural 
envoltada de carenes, serrats, turons i colls, fet que provoca que l’aigua s’acumuli 
fàcilment al fons de la depressió, és a dir, al prat del sud del poble. Això comportà 
la formació d’un estany fa menys d’11.500 anys que, tot i que ara no hi és, va donar 
nom a la població.

L’Estany se situa en un entorn privilegiat que ha facilitat l’hàbitat humà des de la prehistòria. Les darreres troballes 
han permès documentar també la presència del món iber i romà en el municipi. Les primeres cases del poble es 
van construir a partir del segle XIII a redós del poder econòmic i espiritual del monestir agustinià de Santa Maria 
de l’Estany. Fundat el 1080, és un dels monuments més insignes del romànic català.
 L’estany d’aigua ja no existeix però les empremtes naturals i humanes encara hi són presents. Distribuïts per 
tot arreu, hi ha els testimonis associats a la seva història: la mina, gran obra d’enginyeria que va facilitar el 
dessecament de l’estany al segle XVIII, i els canals, que encara compleixen el seu deure de conduir les aigües 
cap a la mina. Camins d’anada i tornada creats entorn a l’antic estany, murs de pedra seca, molins, fonts ...

QUE PODEM VEURE
•Monestir de Santa Maria de L’Estany - Fundat l’any 1080, és una de les joies del romànic català.
•Centre de visitants -  Espai d’interpretació del territori i punt d’informació turistica del moianès.
•Mina de  desguàs  - Obra d’enginyeria construïda en pedra seca l’any 1737 per dessecar l’estany
•I racons del poble i els seus itineraris turístics - Si voleu trobar més informació, sobre l’Estany, visiteu els web; 

ON PODEM MENJAR
•BAR MONESTIR 
Carrer Dr. Vilardell, 16 - Tel. 93 830 32 53 – 685 968 676 
www.barmonestir.guiacat.cat
•HOSTAL GRAU 
Carrer Verdaguer, 6 - Tel. 93 830 30 51
•CA LA TONA 
Carrer Major, 5 baixos - Tel. 93 830 31 54 - www.calatona.cat

ON PODEM DORMIR
•CAL SABATA Allotjament rural - Carrer Major, 15 - Tel. 93 930 31 20 - 628 638 472 - www.calsabata.com
•L’ESTUDI DEL PRIOR Allotjament rural - Passatge Mossèn Aureli, s/n - mail@monestirestany.cat

ON PODEM COMPRAR
•CAL XACONET Forn de pa - Carrer Verdaguer, 3 - Tel. 93 749 20 15
•EL REBOST DEL SERRAT Carnisseria i embotits d’elaboració pròpia - Carrer Verdaguer, 23 - Tel. 622 558 300
•FARMÀCIA DE L’ESTANY -  Carrer Rodós, 3 - Tel. 93 830 30 31

www.viulestany.cat
http://www.viulestany.cat

Fotos: Anna Alejo
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C.C. Villamarina, local PB N·7 - Avda. Segle XXI N·6 - 08840 Viladecans
www.mgeneracing.com - 93 721 27 34

Av/ Can Bordoll, 124 Pol. Ind. Can Roqueta - 08202 Sabadell -655 92 17 85 - 937 27 15 22 - info@rodasportsabadel.com

- PNEUMÀTICS
- ALINEACIÓ DE DIRECCIÓ
- FRENS
- AMORTIDORS
- PESSATGE DE VEHICLES

- REFORMES DE VEHICLES 
- HOMOLAGACIONS
- VEHICLES HISTÒRICS
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Sant Feliu
Bigues Tacament de la carretera: 14:47 hores

Pas primer participant:      15:27 hores3-
Tacament de la carretera: 18:32 hores
Pas primer participant:      19:12 hores6-

Discorre per la tradicional pujada a Sant Feliu de Codines, però en sentit baixada cap a Bigues i Riells. És 
el tram més curt del ralli, però no per això serà ni el més senzill ni el més fàcil, tot i la seva curta distancia. 
El fet de fer-ho en sentit invers i ser un tram de velocitat de menys a més, amb una constant acceleració 
fins el final de tram, podria donar sorpreses en forma de diferències de temps.

Descripció del tram:

Km. 0,0:  La sortida al tram és just sortint de Sant Feliu, no cal caminar gens per arribar a les primeres cor-
bes, l’accés és molt bo des de la C-59 i l’aparcament cal fer-lo dins la població. La primera corba, en baixada,  
és la típica del final de la “pujada en costa”.
Km. 4,4: La arribada es just a la cruïlla de Riells del Fai, on trobem el restaurant La Parada, molt bon apar-
cament i s’accedeix des de Bigues i Riells.

Públic:
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El municipi de Bigues i Riells del Fai es troba al peu dels 
Cingles del Bertí i a la capçalera de la vall que obre el riu Tenes. 
És un municipi del Vallès Oriental, de 9.039 habitants, format 
per dos pobles, Bigues i Riells del Fai. Amb un terme municipal 
de 28,64 km2 d’extensió, limita amb Sant Quirze de Safaja, 
Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de 
Ronçana, l’Ametlla del Vallès i Figaró. 

QUE PODEM VEURE VEURE
•Sant Miquel del Fai 
•El Castell de Montbui i església de base  Preromànica de Sant Mateu de Montbui 
•Església de Sant Pere i Sant Pau de Bigues
•Església de Sant Vicenç de Riells del Fai
•Sant Bartomeu de Mont-ras
•Cingles del Bertí
•Cingles del Perer

ON PODEM DORMIR
•CASA RURAL CAN BATLLES 
Can Batlles, s/n Bigues i Riells
 www.canbatlles.com - 93 865 89 41 - 651 625 529
•CASA RURAL LA POLVORERIA 
Camí de la Torre Bigues i Riells
www.lapolvoreria.com 93 865 92 45 - 670 714 876
•HOTEL MOLÍ DE LA TORRE
Camí de la Torre Bigues i Riells
www.molidelatorre.cat 93 865 79 78 - 670 714 876

FESTES MAJORS
•Sant Sebastià a Bigues, el 20 de gener
•Sant Vicenç a Riells, el 22 de gener
•Sant Pere i Sant Pau de Bigues, el 29 de juny 
•Sant Gaietà a Riells, el 7 d’agost
•Sant Bartomeu de Mont-ras, el 15 d’agost

FIRES I MERCATS
•Fira de Proximitat de Riells del Fai, el primer diumenge de cada mes a la plaça de Riells
•Mercat setmanal de Bigues, cada dissabte al carrer Anna Mogas.
•Fira de l’oli Vera i Mercat del pa, l’últim dissabte de gener a la plaça del Trull de Bigues
•Nit del Comerç i mostra gastronómica: segon cap de setmana de juny.

FESTIVALS
•Festival Internacional de Música Clàssica, durant els mesos de maig i juny.
•Festival de Jazz Castell de Montbui, durant els mesos de setembre i octubre.

PRODUCTES AUTÒCTONS
•Oli de la varietat Vera
•Tomaquet Tardà de Riells del Fai, anomenat tres caires.
•Mongeta del Ganxet de Riells del Fai 
•Mongeta de Rènega negra de Riells del Fai

Motor Club Sabadell 201942



Ral.li de  la Llana 2019 43



Motor Club Sabadell 20172

Merxandatge
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