


UN ANY MOLT DIFÍCIL

La situació econòmica i anímica ens ha dut a voler complir un 
any més a la nostra cita de La Llana, però modificant la seva 
estructura per ajustar-la a la situació sanitària que vivim.

Pensant en preservar la integritat de tota la família del ral·li i 
en la situació econòmica de molt participants, la junta del club 
va decidir -amb el suport de totes les entitats tant esportives 
com institucionals- fer una prova diferent.

Seguint instruccions i consells de la federació, les 
verificacions administratives es fan directament des de la 
FCA, les tècniques es fan dins el mateix parc d’assistència, 
i per tal d’evitar aglomeracions de públic el MCS va decidir 
anul·lar tots els actes multitudinaris de Sabadell, començant 
pel de la presentació de la prova, i continuant pel Parc Tancat 
i la sortida de l’Eix Macià de Sabadell. També queda suspès 
l’acte de lliurament de premis, al Club de Tenis Sabadell o la 
revista per promocionar el recorregut de la prova.

Aquest ral·li, l’MCS l’organitza amb un mínim suport de 
patrocini, essent conscients que la prova afectarà les 
arques del club, però a la vegada hem volgut igualment 
agrair i recordar aquells patrocinadors i ajuntaments que la 
temporada 2019 van estar amb nosaltres.

Jaume Marco
President MCS
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Som conscients de que hi ha moltes ganes de 
ral·li, però demanem al públic que en la mesura 
que puguin NO assisteixin a les especials, parcs 
de treball, i altres llocs on pugui haver-hi una 
acumulació de persones, i que si ho fan segueixin 
les instruccions sanitàries i també recullin la 
brossa que puguin generar per evitar que el nostre 
personal tingui una feina extra.       
            Moltes gràcies.



EL 20 DE DESEMBRE PODREU CÓRRER EL “I RAL·LI VIRTUAL - TROFEU DIFISA RACING”

El Motor Club Sabadell i Simrally organitzaran el primer ral·li virtual de tot Catalunya amb trams 
reals del nostre entorn. Tal com diu el President de l’entitat, “hi ha altres ral·lis virtuals amb trams 
estandarditzats de jocs ja existents, però cap que reprodueixi fidelment els trams reals”

El Ral·li es disputarà el dia 20 de desembre, dia de la Marató a TV3, i gran part del benefici de les 
inscripcions donaran suport a la causa de la Marató, que aquest any està destinada a recaptar fons 
per a lluitar contra el Coronavirus que tant mal ens està fent.

La prova s’iniciarà amb un podi-sortida virtual des de Sabadell, segurament reproduint el Parc 
Catalunya o el Centre Històric i consistirà en tres trams especials encara per definir que es repetiran 
dues vegades cadascun, amb un quilometratge total de 87,600 km cronometrats.

A part dels trams “de sempre” de la Llana, en el ral·li virtual podran disputar-se els mítics trams 
d’Estenalles o Rellinars (que actualment no es poden fer per estar dins d’un Parc Natural.).
Aquest projecte ha estat creat pel MCS amb la col·laboració de l’empresa vallesana SimRally que és 
qui “virtualitza” els trams i fa possible el ral·li virtual; seran els responsables de l’estructura tècnica 
per poder desenvolupar la prova a partir de la base del joc Assetto Corsa.

Podreu trobar més informació a la web del club: www.motorclubsabadell.com


