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Els afeccionats als ral·lis tenim una cita ineludible el proper 17 de setembre amb la disputa 
del XXIII Ral·li de la Llana Ripollès – Trofeo Autosi, que enguany repeteix Ripoll com a 
centre neuràlgic.

El Motor Club Sabadell i els seus col·laboradors repeteixen localització i segur que 
aconseguiran, amb la seva il·lusió, esforç i professionalitat, que 
aquesta prova atregui cada vegada més participants i més públic.

Tot això no seria possible sense la voluntat de fer bé la feina per part de l’organització que, 
un any més, s’esforça 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 
essencial com és el civisme de tots els aficionats que gaudirem del nostre esport, als què 
apel·lem, com sempre, perquè un any més sigui un èxit.

Per acabar, aprofito per saludar-vos a tots i per desitjar i encoratjar a organitzadors, 
participants, oficials, col·laboradors i públic assistent a seguir-la fent cada vegada més 
gran i més participativa a tots els nivells, desitjant a tothom els millors resultats.

Joan Oller i Bartolomé
President de la FCA

Benvolgudes i benvolguts, 

És un goig rebre de nou el XXIII Ral·li de la Llana Ripollès - Trofeu Autosi, un 
esdeveniment esportiu celebrat per primera vegada a les nostres contrades l’any 
passat,  i que va situar Ripoll a l’ull de mira mediàtic per la participació i victòria 
dels mundialistes Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, entre d’altres. Un ral·li amb 
més de 50 anys d’història i que per la seva importància dins el calendari d’aquesta 
modalitat esportiva, apropa a participants i famílies a la nostra vila. 

Tal com vaig dir l’any passat, acollir un ral·li conegut com el Ral·li de la Llana és un fet curiós i un 
motiu d’alegria pel nostre lligam amb la llana. Sigui pel nostre passat industrial, en el que el tèxtil 
tenia un paper d’allò més important, com pel nostre vincle amb la pagesia i tot el que gira entorn del 
xai i l’ovella ripollesa. No podem oblidar la Festa Nacional de la Llana, que fa 54 anys, que cada mes 
de maig se celebra a la nostra vila i que té com a activitat destacada la tossa dels xais, una festa 
inicialment patrocinada per una rellevant empresa de filatura de la llana.

Vull destacar que sigui un ral·li amb participació femenina, igualitari i reivindicatiu. Perquè cal deixar 
enrere el pensament que hi ha esports d’homes i esports de dones. Gràcies a totes les pioneres per 
obrir camí i fer això possible. Un fet que sempre remarco és el paper crucial que va tenir en aquest 
avanç el Ripoll Motor Club, amb el Ral•li Eva, una competició celebrada als anys 
seixanta i adreçada a dones.
  
Sempre dic que el Ripollès és una comarca paisatgísticament envejable. Ripoll i 
el seu entorn té riquesa i potencialitat, ho comprovareu fent el seguiment d’aques-
ta prova esportiva. Des de la nostra vila fem una aposta ferma de suport a l’esport 
i al turisme esportiu que comporta cada esdeveniment que acollim. 

Us animo a que al llarg del cap de setmana passegeu pels nostres carrers i 
places, que recolzeu el petit comerç del nostre municipi, que visiteu el Monestir 
de Santa Maria i el romànic, conegueu la nostra història al Museu Etnogràfic, el 
nostre patrimoni modernista,  que tasteu la nostra gastronomia i que gaudiu de 
l’entorn de casa nostra. En definitiva, que us emporteu el 
millor record de Ripoll i moltes, moltes ganes de tornar.  Jordi Munell i Garcia

Alcalde de Ripoll
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El Ripollès i el Vallès hem sabut renovar el vincle històric que 
ens agermanava i n’estem ben orgullosos. Si anys enrere, amb 
la indústria tèxtil, les nostres comarques es necessitaven l’una a 
l’altra perquè una teixís el fil que l’altra produïa, avui el Ripollès es 
consolida com a territori perquè els vallesans experimentin sen-
sacions anhelades.

Ja no només les nostres valls són la destinació de turisme de natura més propera i accessible des 
de l’àrea metropolitana de Barcelona; s’han convertit en base de maniobres del Motor Club Sabadell 
per al Ral•li de la Llana. Aquesta és una col•laboració en què tots hi guanyem. Us obrim les portes 
perquè us sentiu com a casa i ho fem convençuts que acollim visitants que valoren el nostre entorn, 
el nostre patrimoni i la nostra manera de ser, sempre amb un esforç que es fa palès per garantir de 
manera primmirada la qualitat i la sostenibilitat ambiental en una competició que té la raó de ser en 
l’entorn natural.

Des del Consell Comarcal del Ripollès vull agrair l’aposta del Motor Club Sabadell 
i de tots els participants del Ral•li de la llana per la nostra comarca. I, en especial, 
la confiança, la franquesa i la gran predisposició per anar en la mateixa direcció i 
fer les coses ben fetes. I és en aquestes circumstàncies que estem molt satisfets 
d’acollir la prova i tots els equips provinents d’indrets molts diversos. I aprofito 
l’avinentesa per convidar-vos també a conèixer amb més profunditat una comarca 
que sovint anomenen la petita Suïssa catalana, amb un alt valor paisatgístic, una 
oferta hotelera i gastronòmica envejable i un patrimoni tan divers que ens conver-
teix en un dels territoris d’Europa amb més concentració d’art romànic. I tot això, 
a un cop de cotxe del Vallès! Podeu comprovar-ho a www.ripollesturisme.cat.

Amb tot això: cinturó cordat, mans al volant, gas i molta sort a tots els participants!

Joaquim Colomer Cullell
President del Consell Comarcal del Ripollès

Una vegada, en una conversa informal amb uns coneguts que no són aficionats al 
món del motor (de fet tampoc no ho són a res en concret) em preguntaven per què 
jo em vaig posar al capdavant del Motor Club Sabadell, si l’únic que em portava eren 
maldecaps, i em van classificar de friqui.

Primer el comentari dels meus amics em va sorprendre i, a la vegada, indignar. Com 
podia jo ser un friqui? Però ràpidament vaig haver de donar-los la raó. Si tots els que ens dediquem a portar 
endavant projectes en entitats sense ànim de lucre ho som, jo n’estic molt orgullós, de ser-ho.
De fet, moltes de les activitats que s’organitzen al nostre país em són indiferents o, fins 
i tot, puc no estar d’acord amb el seu perfil, però no per això els posaré bastons a les 
rodes, perquè un país sense activitats és un país mort.

Les entitats sense ànim de lucre són necessàries com també ho és planificar i executar 
proves de qualsevol mena que aportin cultura, esport i economia. Organitzar una prova 
és estressant, però alhora gratificant, perquè veus, com l’any passat, la implicació del 
territori, les cares de satisfacció dels equips participants i la del públic que es va congregar 
a les carreteres per veure passar la caravana.

Només us demano un parell de coses: sigueu cívics i respecteu l’entorn, de la mateixa 
manera que ho vau fer l’any passat, o una mica més, que ens farà bé a tots.

Que per molts anys puguem gaudir d’aquesta prova ripollesa. Jaume Marco Perpiñà
President del MCS
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Horari 
 Data  Hora Acte        Lloc

15/07/22 19:00 Publicació del reglament (pendent d’aprovació) Motor Club Sabadell – web
  19:00 Obertura d’inscripcions    Motor Club Sabadell – web
  19:00 Publicació trams i mapa (no detallat)   Motor Club Sabadell – web
19/08/22 20:00 Inici calibratge terratrips    Ctra. C-26
02/09/22 19:30 Publicació de l’itinerari – horari   Motor Club Sabadell – web
  20:00 Publicació llibre de ruta    Motor Club Sabadell – web
  20:00 Publicació vídeo tram i notes    Motor Club Sabadell – web
03/09/22 09:30 a 12:30 Entrega llibre de ruta    Plaça de l’Ajuntament (Ripoll)
  09:30 Inici reconeixements lliures    Trams cronometrats
08/09/22 20:00 Tancament d’inscripcions i límit per rebre drets Motor Club Sabadell – web
15/09/22 20:00 Final reconeixements lliures    Tram cronometrat
12/09/22 20:00 Publicació llista d’inscrits    Motor Club Sabadell – web
16/09/22 16:00 a 19:00 Verificacions administratives   Sala Abat Senjust (Aj. Ripoll)
  16:15 a 19:15 Verificacions tècniques   Plaça de l’Ajuntament (Ripoll)
  20:00 Inici vigilància pàrquing opcional   Parc d’assistència - Ripoll
  22:00 Publicació llista autoritzats a prendre la sortida Tauler oficial d’anuncis
17/09/22 08:00 Final vigilància pàrquing opcional   Parc d’assistència - Ripoll
  08:45 Lliurament carnet de ruta per ordre de sortida Sortida parc d’assistència
  09:00 Sortida 1r. participant – 1a secció   Parc d’assistència - Ripoll
  11:27 Arribada 1r. participant – 1a secció   Parc d’assistència - Ripoll
  11:51 Sortida 1r. participant – 2a secció   Parc d’assistència - Ripoll
  15:43 Arribada 1r. participant – 2a secció   Parc d’assistència - Ripoll
  16:03 Sortida 1r. participant – 3a secció   Parc d’assistència - Ripoll
  19:15 Arribada 1r. participant – 3 secció final de ral•li Plaça de l’Ajuntament (Ripoll)
  19:50 Inici de les verificacions finals (si escau)  Grues i Pneus. Peix (Ripoll)
  22:00 Publicació de resultats    Tauler oficial d’anuncis 
  22:15 Cerimònia trofeus (art. 10.3 d’aquest reglament) Església de Sant Pere (Ripoll)
  22:45 Obertura del parc tancat    Plaça del Monestir (Ripoll)

SECRETARIA DE LA PROVA I TAULERS OFICIALS D’ANUNCIS: 

Des del dia 16/7/22 a les 08:00h fins el dia 16/09/22 a les 20:00h l’Oficina Permanent del Ral•li serà a 
la seu del club, situada a: Local social 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 serà a la web del club www.motorclubsabadell.com Aquest número de telèfon 
serà operatiu, com a mínim, des d’una hora abans de l’inici de les verificacions administratives, fins les 
22:00 del dia 18/09/22.
Des del dia 17/9 a les 12:00 hores fins a la fi del ral·li, l’Oficina Permanent serà a la base de la prova, 
Sala Abat Senjust, a l’Ajuntament de Ripoll.

PARC D’ASSISTÈNCIA: Estarà situat Av. del Tèxtil de Ripoll. 

Edita: Motor Club Sabadell - Imprimeix: Copisteria Fusté - Redactors:  Manel Camps, Eduard Forés, Carles Aluju,Mònica Doallo 
i Jaume Marco - Fotografià: Mònica Doallo, Marc González, Arxiu MCS i  J4 Press - Correccions: Mònica Jaume i Josep Planas 
(Consorci per a la Normalització Lingüística) - Disseny i maquetació: Jaume Marco - Publicitat: Eix Media i MCS
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Somos especialistas en el diseño y fabricación de 
elementos de publicidad en el lugar de venta (PLV)
-Corte laser
-Serigrafia
-Manipulación

C/ Tamarit , 44 - 08205 – Sabadell . Tel. 93 838 84 76 - www.sphericlaser.com - info@sphericlaser.com
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Anna Cazorla, 
nova directora de cursa del Ral·li de la Llana Ripollès 

La terrassenca Anna Cazorla serà la 
nova directora de cursa de la XXIIIe-
dició  del Ral·li de la Llana, que es dis-
putarà el dissabte 17 de setembre al 
Ripollès, Osona i la Garrotxa. La pro-
va, inscrita en el calendari de la Real 
Federación Española de Automovilis-
mo (RFEDA), és puntuable amb coefi-
cient 6 per al Campionat de Catalunya 
de Ral·lis d’Asfalt, la Copa Michelín i 
la  Copa Pirelli, i es disputarà en les 
modalitats d’asfalt, regularitat i regula-
ritat sport.

Serà la primera vegada que la màxi-
ma responsabilitat de la competició re-
caurà en una autèntica apassionada i 
especialista del món de la competició 
automobilística i motociclista, l’Anna, 
que des de fa vint anys és oficial del 
Circuit de Catalunya.

Serà la primera vegada que la 
màxima responsabilitat de la 
competició recaurà en una espe-
cialista del món de la competició 
automobilística i motociclista, 
formada al Circuit de Catalunya.

Anna Cazorla Garcia, de 43 anys, és 
directora de qualitat d’una empresa 
d’arts gràfiques del Barcelonès. De 
ben petita, i veient els grans premis 
d’automobilisme i motociclisme per la 
televisió amb el seu germà, se li va 
despertar la vocació per aquest món, 
i aviat va entrar en els equips de con-
troladors i comissaris del circuit de 
Montmeló. Després d’uns anys com a 
oficial de pista, va ser nomenada base 
de controls i, posteriorment, coordina-
dora general d’uns equips que, en el 
cas d’un Gran Premi de F1 o de Moto 
GP, arriben a sumar 250 persones a 
peu d’asfalt. 

Al Circuit de Catalunya, l’Anna 
és coordinadora general d’uns 
equips que, en el cas d’un Gran 
Premi de F1 o de Moto GP, arri-
ben a sumar 250 persones a peu 
d’asfalt.

Anualment, el calendari de proves 
de caràcter internacional que acull el 
Circuit de Catalunya és d’una quinze-
na de curses, que l’Anna ha de cobrir 

des de la important responsabilitat del 
seu àmbit i tenint cura dels diferents 
col·lectius de persones que treballen 
per a la seguretat de pilots i públic, en-
tre oficials de pista, de boxes, de logís-
tica i comissaris tècnics.

Sòcia del Moto Club Sabadell des de 
fa molts anys, Anna Cazorla substi-
tuirà en la direcció del Ral·li de la Llana 
Rossend Mora, que ha exercit aquesta 
funció en les últimes edicions. Per a 
ella serà la primera edició, però ja hi 
té experiència, perquè, des de 2018, 
és la directora de cursa del Ral·li 2000 
Viratges que organitza el Biela Club 
de Manresa, on té la responsabilitat de 
vetllar per la seguretat i el bon desen-
volupament de la prova.

El XXIII Ral·li de la Llana Ripollès – 
Trofeu Autosi, que tindrà el centre 
neuràlgic a Ripoll, es disputarà sobre 
7 trams cronometrats que, en alguns 
casos, es faran dues vegades, amb un 
total de 320 km, dels quals 105 seran 
cronometrats.

Text: Manel Camps
Fotos: Arxiu Anna Cazorla
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CREYPO
Crta. N-152 

Barcelona - Puigcerda. Km 108
17500 Ripoll

Telf. 972 70 32 44
creypo@gmail.com

SERVEI PNEUMÀTICS
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II Ral·li de la Llana Virtual - Trofeu Difisa Racinig
Una aposta per les noves tecnologies

Avui en dia la tecnologia ens permet 
arribar a cotes impensables fa uns 
anys.
El 1998 el joc “Collin McRae Rally” va 
revolucionar el món dels simuladors 
de ral·lis per les seves gràfiques i la 
seva realitat en el moviment i en les 

reaccions dels cotxes de carreres.
S’ha avançat molt des d’aleshores i, 
avui en dia, amb un suport i amb una 
arquitectura més oberta tenim la pos-
sibilitat de crear o decorar el nostre 

propi vehicle i, el que és més interes-
sant, recrear de forma virtual la nostra 
pròpia prova.

Un any més, i ja és la segona edició, 
el Motor Club Sabadell ha apostat per 
la versió virtual de La Llana, i ha in-

corporat als tres trams 
dissenyats el 2020 el 
tram de Sant Feliu, de 
poc més de 5 Km.
El passat 18 de des-
embre els participants 
van iniciar la prova en 
la sortida virtual del 
parc de Catalunya de 
Sabadell, per encarar 
Estenalles, els Sants 
en sentit invers que 
la temporada anterior, 
i Sant Feliu. Pels no 
coneixedors d’aquest 

tipus de proves, cal explicar que els 
participants competeixen en reproduc-
cions exactes dels trams reals, amb les 
seves cases, tanques, senyalitzacions 
i traçats, en una reproducció exacta 

de l’original. Les imatges virtuals ens 
permetran pilotar sense sortir de casa 
i, només canviant la configuració de 
l’aplicació, en condicions meteorolò-
giques diferents o en horaris diürns o 
nocturns.
La prova va ser la darrera puntuable 
pel Campionat de Catalunya de Ral·lis 
Virtuals, en la seva primera edició, i va 
destinar tots els beneficis a la Marató 
de TV3.
El guanyador escratx de la prova va 
ser per al mallorquí Tolo Palmer, líder 
del campionat de SimRally, seguit de 
Aday Ramírez i Ferràn Muñoz, els tres 
en catergoria R5 amb un Ford Fies-
ta. En Grup A, Fernando Concepción 
(Peugeot 205 gti). En GT, Albert Igle-
sias amb Porsche GT3. En Rally 4, Jo-
nay Quintana amb Ford Fiesta. En R3, 
Ivan Eiroa amb Fiat Abarth, que tam-
bé es va endur la Difisa Cup que te-
nia dos importants premis donats per 
Difisa. La Challenge Mavisa/Pirelli ha 
estat per a Raúl Lavin, amb Peugeot 
308. I el Volant Racc ha estat per a Ki-
lian Santana, amb Peugeot 208.

Text: Jaume Marco
Fotos: SimrallyNoves apostes del MCS

Concentració de clàssics per la Festa Major de Sabadell

Davant la demanda d’alguns socis 
en la darrera assemblea general i el 
creixent nombre de socis amb vehicles 
amb història i sense ganes de compe-
tir en velocitat, ni regularitat, la junta de 
l’entitat va prendre la decisió de crear 
un grup per organitzar concentracions, 
sortides, rutes i excursions.

El nou Departament de Clàssics del 
Motor Club Sabadell estrenarà la seva 
singladura el pròxim dia 3 de setem-
bre dins els actes de la Festa Major de 
Sabadell.

Serà una concentració de vehicles de 
dues i quatre rodes que començarà a 
les 9.00 a l’avinguda Manel de Falla 
(on abans es feia el parc tancat del 
Ral·li de la Llana).

La prova premiarà els diferents vehi-
cles per la seva antiguitat i per les se-
ves peculiaritats amb un lliurament de 
premis a les 12.30 hores i finalitzarà a 
les 14.00 del mateix dia.

Inscripcions a:
-APP Roadstr  
-classics@motorclulbsabadell.com
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GRUES PEIX

Passeig de Sant Joan, 14 i Crta. N-260, Km. 118,1 - 17500 Ripoll
Tel. 972 70 36 94 - 679 428 145 - e:mail:gruespeix@gmail.com

SERVEI  PERMANENT

Servei oficial del XXII Ral·li de la Llana

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 

Motor Club Sabadell 202212



Thierry Neuville: 
“El Ral·li de la Llana va ser un test magnífic, molt bo.”

Després d’haver-se classificat cinquè 
al Safari i tot just haver acabat la 12a 
edició del Ral·li d’Estònia, on va asso-

lir la quarta posició, el guanyador de la 
Llana de l’any passat, Thierry Neuvi-
lle, va tenir l’amabilitat de respondre al 
breu qüestionari que li vam fer arribar 
a través de la seva eficient cap de pre-
msa Nicoletta Russo.

Thierry, l’any passat, la vostra par-
ticipació al Ral·li de la Llana va sor-
prendre tothom. Com és que Hyun-
dai va decidir participar-hi?
Vam decidir córrer el ralli, principal-
ment, per continuar desenvolupant el 
cotxe sobre l’asfalt abans de participar 
al Ral·li de Catalunya. Hi vam veure 
una oportunitat i la vam aprofitar.

Què et va semblar el ral·li, el vas 
trobar ben organitzat? Era prou exi-
gent?
Sí, estava molt ben organitzat amb 
unes especials magnífiques, perfectes 
per a nosaltres, per entrenar i fer el tre-
ball de desenvolupament que volíem. 

Gràcies a la vostra participació, el 

Ral·li de la Llana va tenir un ressò 
mediàtic com mai no l’havia tingut i 
a vosaltres participar-hi us va portar 

sort, perquè unes setma-
nes més tard veu guan-
yar el Catalunya-Costa 
Daurada. És clar que us 
va anar molt bé. Quina 
valoració en fas?
Molt bona, sens dubte. I 
d’això es tractava, de pre-
parar bé el ral·li de Cata-
lunya i el vostre ral·li va 
ser un test magnífic, molt 
bo.

Thierry Neuville i el seu 
company Martijn Wydar-
ghe  amb el Hyundai i20 
WRC ocupen actualment 
la segona posició al cam-
pionat, després d’ha-
ver-se disputat 7 de les 13 
proves previstes. L’equip, 
Kalle Rovanperä-Joanne 
Haltunen amb Toyota GR 
Yaris, és líder destacat 
amb gairebé el doble de 

punts. Fins al 13 de novembre, quan 
acabarà la temporada, s’han de dispu-
tar encara tres ral·lis de terra (Finlàn-
dia, Grècia i Nova Ze-
landa) i tres més d’asfalt 
(Bèlgica, Catalunya i 
Japó). 

Som a mitjans de juliol 
i has cobert la mei-
tat del campionat. Els 
vostres millors resul-
tats han estat un se-
gon lloc a Suècia i una 
tercera posició a Croà-
cia, estàs satisfet de 
com va la temporada?
És una temporada di-
fícil i hem de mirar de 
salvar-la el millor que 
puguem. El nostre ob-
jectiu és puntuar a tots 
els ral·lis per assegurar 
el segon lloc al campio-
nat i mantenir una diferència assumi-
ble respecte al guanyador.

A menys de vint punt tenen tres equips, 
els d’Elfyn Evans-Scott Martin i Taka-
moto Katsuta-Aaron Johnston, amb 
Toyota, i el del seu company de l’equip 
Hyundai Ott Tänak-Martin Järveoja, 
que va guanyar a Itàlia i s’ha classificat 
tercer a Estònia. Si no hi ha sorpreses, 
serà amb aquests tres equips amb els 
quals Thierry i Martijn s’hauran de dis-
putar el subcampionat del món.

Per acabar, Thierry, què els diries 
als aficionats i seguidors del Ral•li 
de la Llana? 
Sobretot que respectin les consignes 
i indicacions dels comissaris, que es 
protegeixin bé, en zones segures, i 
que apreciïn l’espectacle que els ofe-
riran els participants, que en gaudeixin 
plenament.

El qüestionari que vam fer arribar a 
Thierry Neuville incloïa també la pre-
gunta que tots li volíem fer: tornareu 
a la Llana aquest any? Però, evident-
ment, la cap de premsa la va obviar, 
perquè aquestes decisions estratè-
giques no es fan mai públiques i, per 
tant, caldrà esperar a veure si, com 
l’any passat, s´hi inscriuen.

Text: Manel Camps
 Fotos: Mònica Doallo
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Consulta els catàlegs ECLISSE i troba la gamma més àmplia de 
carcasses per a portes corredisses ocultes i portes enrasades.
Fácil transport i muntatge 
 
ECLISSE Iberia SL
Pol. Ind. Mas d’en Bosch, Parcel·la 5
17500 Ripoll, Girona
Tel. +34 938 550 473 - Fax. +34 938 550 863 - www.eclisse.es
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ITINERARI
Dissabte 17 de setembre de 2022 00:40:00 02:10:00

CH/TC INFORMACIÓ
Kms. Kms. Kms. Temps Promig Hora

SECTOR
T.C. Enllaç Totals Sector km/h 1er.

0 Sortida  Parc d'Assistència 9:00

1ª
 S

E
C

C
IÓ

1
1 Podi Plaça de l'Ajuntament - Monestir 1,613 1,613 00:12 8,07 9:12

2 Gombrèn 14,640 14,640 00:25 35,14 9:37 2

TC 1
17,970 00:03 9:40

3
Tancament i obertura: 9:00 11:50

3  Previ Alpens 12,764 30,734 00:48 38,42 10:28

TC 2
11,015

00:03 10:31
4Tancament i obertura: 9:51 12:41

4 Entrada reagrupament Ripoll - Av. del Textil 27,890 38,905 00:56 41,68 11:27

REAGRUPAMENT RIPOLL 1 00:24

5A Sortida reagrup. i entrada P.A. 00:24 11:51

2ª
 S

E
C

C
IÓ

5Parc d'Assistència 1 -  Av. del Textil (28,99) (56,91) (85,90) 00:30

5B Sortida Parc d'Assistència 12:21

6 Gombrèn 16,405 16,405 00:30 32,81 12:51 6

TC 3
17,970 00:03 12:54

7
Tancament i obertura: 12:14 15:04

7 Previ Alpens 12,764 30,734 00:48 38,42 13:42

TC 4
11,015 00:03 13:45

8Tancament i obertura: 13:05 15:55

8 Sant Joan de les Abadesses 39,633 50,648 01:05 46,75 14:50

TC 5
15,073 00:03 14:53

9Tancament i obertura: 14:13 17:03

9 Entrada reagrupament Ripoll - Av. del Textil 15,017 30,090 00:50 36,11 15:43

REAGRUPAMENT RIPOLL 2 00:20

10A Sortida reagrup. i entrada P.A. 00:20 16:03

3ª
 S

E
C

C
IÓ

10Parc d'Assistència 2 - Av. del Textil (44,06) (83,82) (127,88) 00:30

10B Sortida  Parc d'Assistència 16:33

11 Previ Borredà 16,980 16,980 00:26 39,18 16:59 11

TC 6
16,654 00:03 17:02

12Tancament i obertura: 16:22 19:12

12 Sant Joan de les Abadesses 39,614 56,268 01:20 42,20 18:22

TC 7
15,073 00:03 18:25

13
Tancament i obertura: 17:45 20:35

13 14,154 29,227 00:50 35,07 19:15

(31,73) (70,75) (102,48)

Totals Ralli 104,770 211,474 316,244 33,13%

Sortida de sol 07:33 / Posta de sol 19:57 

COLL DE MEROLLA 1 - GI-402 pk 3,1 / Ctra. Sant 
Jaume Frontanyà (Can Cintet)

ALPENS 1 - BP-4654 pk 26,9 / pk 15,3

COLL DE MEROLLA 2 - GI-402 pk 3,1 / Ctra. Sant 
Jaume Frontanyà (Can Cintet)

ALPENS 2 - BP-4654 pk 26,9 / pk 15,3

SANTIGOSA 1 - GI-521 pk 10,2 / N260a pk 102,95

BORREDÀ 1 - C-26 pk 173,6 / BV-4654 pk 174,6

SANTIGOSA 2 - GI-521 pk 10,2 / N260a pk 102,95

Podi Plaça de l'Ajuntament                                    
Parc Tancat Plaça del Monestir
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SSUUVVIITT  ––  GGrruupp  ddee  SSuuppoorrtt  VViittaall  

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 

Welcomeback, productes del territori per a pilots, 
copilots i col·laboradors

Un any més les empreses del territori han col·laborat amb l’organització del Ral·li de la Llana Ripollès perquè tots 
els integrants d’aquesta gran família, a part de gaudir o ajudar amb la prova ripollesa, s’emportin un petit regal de 
productes de la terra i un somriuré més molt més gran cap a casa seva.
Volem agrair a les empreses col·laboradores el seu esforç i la seva implicació:
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SUVIT, un suport fonamental per mantenir el pols del Ral·li

L’edició d’aquest any del Ral·li de la 
Llana Ripollès -Trofeu Autosi serà la 
més completa fins ara pel que fa la 
cobertura dels accidents cardio-pul-
monars que poguessin produir-se 
durant el seu desenvolupament. Grà-
cies a la col·laboració desinteressada 
de l’empresa SUVIT, especialitzada 
en cardioprotecció (tractament de 
les urgències vitals i ús dels aparells 
desfibril·ladors externs automatitzats, 
DEA), la prova tindrà a cada tram dos 
vehicles d’intervenció ràpida equipats 
amb desfibril·ladors i tindrà també 
equipat amb aquests aparells el CCR 
o punt de control central del ral·li. Així 
mateix, sis persones de l’organització 
rebran formació específica i reglada 
sobre els DEA i l’aplicació del suport 
vital bàsic. 

“És fonamental –explica Jaume Mes-
tre, administrador de SUVIT- que una 
persona que pateixi una aturada car-
díaca tingui a prop seu persones que 

sàpiguen com actuar, perquè de l’ac-
tuació d’aquestes persones en els pri-
mers 7 o 8 minuts, amb desfibril·ladors 
o sense, en depèn la vida de qui ha 

patit el problema.” En aquest sentit, 
tant ell com Carles Xarau, també in-
tegrant de l’empresa, coincideixen a 
manifestar que la formació de tota la 

població és determinant i que per això 
miren de sensibilitzar constantment 
les institucions i les entitats, públiques 
i privades, sobre la gran importància 
que té.

Aquesta empresa, radicada a Sentme-
nat, però que opera habitualment des 
del barri de Gràcia de Sabadell, dispo-
sa d’un equip mobilitzable de més de 
40 especialistes per formar i entrenar 
els equips i col·lectius que ho reque-
reixin. Actualment, SUVIT Grup de su-
port vital, amb gairebé 30 anys d’ac-
tivitat ininterrompuda, és l’empresa 
privada del sector que acumula més 
experiència. El 2003 va participar en 
la posada en marxa del Consell Català 
de la Ressuscitació i també va tenir un 
paper destacat en la introducció dels 
DEA a Catalunya, concretament a la 
Val d’Aran, comarca pionera a tota Es-
panya.

Text i foto: Manel Camps
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Qui millor per fer tot això i molt més?

gestió de residus i depuradores

recollida i acollida de gossos abandonats

transport i menjador escolar

suport als ajuntaments

acompanyament als joves
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Lucas Cruz explica el que ha après després de córrer 
18 Dakars  - Des de 2015 és copilot de Carlos Sainz

“Nani Roma és impulsiu, però metò-
dic; Al-Attiyah és molt temperamental, 
explosiu, més emocional que racional, 
mentre que el Carlos també té tempe-
rament, però és més fred i calculador. 
El Nani i el Carlos tenen un perfil més 
semblant. Amb tots tres, però, m’ho he 
passat bé i m’hi he trobat molt a gust”, 
va comentar Lucas Cruz, el copilot 
dels campions del Dakar Nani Roma, 
Nasser Al-Attiyah i Carlos Sainz, una 
persona que els coneix força bé. Lu-
cas va ser el protagonista de la mas-
terclass que el Motor Club Sabadell  va 
organitzar el 7 d’abril passat, a la seu 
social i dins de les trobades habituals 
amb especialistes del món del motor 
que l’entitat prepara periòdicament per 
als seus socis.

Lucas Cruz Senra, de Caldes de Mont-
bui, és enginyer informàtic, però des 
de fa vint anys  el món dels raids ocu-
pa una bona part de la seva vida. Ha 
participat 18 vegades al Ral·li Dakar i, 
en aquest temps, n’ha guanyat 30 eta-
pes. Amb Carlos Sainz ha estat vence-
dor de la prova en tres edicions, amb 
Volkswagen el 2010, amb Peugeot el 
2018 i amb Mini John Cooper Works 
Buggy el 2020. En l’edició d’aquest 
any, 2022, copilotant el revolucionari 
Audi RS Q e-tron i compartint cabina 
també amb el pilot madrileny, ha fet 
història en aconseguir la primera vic-
tòria d’etapa amb un vehicle híbrid.

“Tecnològicament l’Audi RS Q e-tron 
és la bomba, perquè té una accele-

ració i frenada brutals i sense proble-
mes de temperatura, malgrat els tres 
motors que porta: dos d’elèctrics de 
la Fórmula E que li donen tracció i 
frenada, i un de tèrmic que recarrega 
la bateria.”, va declarar Cruz. Al final, 
en aquest primer any del nou vehicle 
electrificat, Sainz i Cruz han acabat 
classificats novens, però amb bones 
sensacions i amb el convenciment 
que tenen un cotxe guanyador. De fet, 
el copilot avança que “en el pròxim 
Dakar, el de 2023, el cotxe serà més 
lleuger, perquè el xassís i la carrosse-
ria seran nous. Alleugerir un vehicle 
amb tres motors i una bateria de 370 
kg és un desafiament, però l’aposta 
d’Audi és aquesta. Em costa, de tota 

manera, imaginar-me que el 2030 tots 
els vehicles que participin al Dakar pu-
guin ser elèctrics.”

Es va iniciar en el món del motor 
de manera gairebé casual l’any 
1994, al costat de pilots com 
Joan Franquet i Óscar Fuertes, 
i, més endavant,  amb l’andorrà 
Albert Llovera i el valencià Lluís 
Climent, amb els quals va parti-
cipar als campionats de Catalun-
ya i d’Espanya de ral·lis d’asfalt 
i de terra.

En el transcurs de la masterclass, i a 
preguntes de Jaume Marco, president 
de l’MCS, que portava el diàleg, Cruz 
va anar relatant com havia estat la seva 
trajectòria en el món del motor, inicia-
da de manera gairebé casual l’any 
1994 al costat de pilots com Miquel 
A. Fernández, Joan Franquet i Óscar 
Fuertes, i, més endavant,  amb l’ando-
rrà Albert Llovera i el valencià Lluís Cli-
ment, amb els quals va participar als 
campionats de Catalunya i d’Espanya 
de ral·lis d’asfalt i de terra i va anar 
guanyant experiència com a copilot i 
com a professional. Així, va reconèixer 
que “la competició m’ha ajudat molt a 
créixer també com a persona. El que 
he après a les carreres ho he aplicat a 
la vida personal, perquè com passa en 
el món del ral·lis, si no ets organitzat 
i disciplinat per aconseguir l’objectiu 
que et planteges, no l’aconsegueixes.”
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636863920 - simonxatarra@hotmail.es

SIMÓN HERRERA 
FERRALLES I METALLS 
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El 1998, però, va passar a formar part 
del Junior Team de Carlos Sainz, i això 
va ser determinant per consolidar-se 
en el món del motor. “Corríem amb els 
Ibiza de 16 vàlvules i fèiem una tren-
tena de carreres l’any. Va ser magnífic 
per aprendre’n i agafar experiència en 
la preparació de les notes i l’organitza-
ció interna de l’equip.”

El 2001, el pilot José Luis Monterde li 
va oferir la possibilitat de copilotar un 
Nissan Patrol GR i participar amb ell al 
Ral·li París-Dakar. No s’ho va pensar. 
Van fer el rodatge a la Baja Aragón i al 
Ral·li dels Faraons, i van marxar cap a 
Dakar, on va acabar essent  dels mi-
llors rookies o debutants. Aquella pri-
mera experiència no va tenir continuï-
tat, però el Lucas va aprofitar el temps 
traient-se el carnet de camió, cosa que 
li va servir per tornar al Dakar el 2006 
com a copilot del camió que conduïa 
el pilot Josep Pujol. “Les oportunitats 
surten quan estàs preparat, si no n’es-
tàs, no serveix de res que en surtin, 
perquè no les podràs aprofitar.”

El 2007 i 2009 va ocupar el seient del 
copilot al Mitsubishi de Nani Roma i, 
finalment, el 2010 va arribar la seva 
primera victòria amb el Volkswagen 
Touareg II i amb Carlos Sainz com a 
pilot. Després va córrer tres edicions 
més al costat d’Al-Attiyah  i, finalment, 
des de 2015, és company de Sainz.

Ha participat 18 vegades al Ral·li 
Dakar i hi ha guanyat 30 etapes. 
Amb Carlos Sainz ha estat vence-
dor de la prova en tres edicions, 
amb Volkswagen el 2010, amb 
Peugeot el 2018 i amb Mini John 
Cooper Works Buggy el 2020. En 
l’edició d’aquest any 2022, copi-
lotant el revolucionari Audi RS Q 
e-tron, ha fet història en aconseguir 
la primera victòria d’etapa amb un 
vehicle híbrid.

Després de 18 participacions al Dakar, 
Lucas Cruz acumula una gran expe-
riència en aquesta prova tan especial 
i considera que “per guanyar-la és fo-
namental crear un bon grup humà, re-
duït i en què tothom treballi pel mateix 
objectiu.” Les vivències i els records 
que en té són inesgotables. Recor-
da que “la frontera entre el Marroc i 
Mauritània l’obrien només perquè hi 
passés el ral•li, i la traça que havies 

de seguir estava marcada amb llau-
nes plenes d’oli i enceses com torxes 
que balissaven la ruta, perquè, a ban-
da i banda, el terreny estava minat. El 
subministrament de carburant també 
era una epopeia. Havies de proveir-te 
bé, perquè el refueling no era fàcil, i si 
t’equivocaves en el consum, no arriba-
ves. Amb el roadbook fet a mà i sense 
GPS, no hi havia manera de fer una 
navegació precisa. A mi m’agradaven 
més els ral·lis d’abans, perquè tenien 
un factor d’aventura que els d’ara no 

tenen tant. Travessar l’Àfrica era una 
experiència fantàstica, com un viatge 
al passat, per les cultures que hi troba-
ves i els paisatges que hi descobries.“

Durant les gairebé dues hores que va 
compartir amb els socis de l’MCS, va 
quedar ben palesa la passió que sent 
per la feina de copilot, una mena de 
barreja entre guia, organitzador, ma-

netes i psicòleg: “En un raid passes 
moments de tot. Bons moments i no 
tan bons, en què cal saber-se motivar i 
sobreposar-se a la situació. Hi ha d’ha-
ver molta entesa i confiança entre pilot 
i copilot. A un pilot, per exemple, no li 
és fàcil deixar les traces que segueix i 
fer-te cas a tu. Com pot ser que hagi 
d’anar per un altre lloc que no hi ha 
cap traça? Ho has d’assumir. Amb el 
Carlos em funciona molt transmetre-li 
tranquil·litat, perquè, si no, es genera 
una fatiga afegida. Hi ha moments que 

cal anar fort, però és important trans-
metre confiança, serenor. Un pilot pot 
ser bo, ràpid, però en els raids tenir el 
cap fred i un bon coneixement del te-
rreny és fonamental, i aquesta és una 
part de l’èxit de Peterhansel, que és un 
gat vell i se les sap totes.”

    
   Text: Manel Camps

Fotos: Arxiu MCB i L. Cruz
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LA VALL DE BIANYA
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Sergi Giralt: 
“Tinc ganes de tornar al Dakar Clàssic, perquè estic segur que 
encara podem classificar-nos-hi millor.

El pilot, copilot i reconegut especialis-
ta i campió europeu FIA de ral·lis de 
regularitat Sergi Giralt va ser el prota-
gonista de la masterclass que el Motor 
Club Sabadell va organitzar a la seu 
social el 17 de febrer passat, dins de 
les trobades habituals amb especia-
listes del món del motor que l’entitat 
organitza periòdicament per als seus 
socis.

Giralt, que també és soci de Motor 
Club Sabadell, hi va ser convidat des-
prés de la seva magnífica participació 
a la segona edició del Ral·li Dakar 
Classic, en què, fent equip amb Xavier 
Piña, va aconseguir quatre victòries 
d’etapa i es va classificar tercer de 
la categoria H1 (mitjana baixa), i sisè 
en la classificació general d’entre 150 
equips inscrits: “Hi vam anar amb tres 
objectius: acabar-lo, gaudir-ne i fer-ho 
el millor possible. Els vam aconseguir 
tots tres. Per ser la primera vegada, no 
està gens malament”, va manifestar.

Durant gairebé dues hores, va anar ex-
plicant com havia estat la seva primera 
experiència dakariana i com l’havien 
viscut amb el seu company d’equip i 
pilot: “Ho havia somniat sempre. Quan 
em va trucar el Xavi perquè li fes de 
copilot no m’ho vaig pensar gens. Li 
vaig dir que era l’any de fer-lo, perquè 
estic segur que després de l’interès 
que ha tingut per als equips d’arreu del 
món cada any serà més complicat par-
ticipar-hi.”

D’un any a l’altre, el Dakar Classic ha 
passat de 24 a 150 inscrits, la qual 
cosa evidencia l’èxit que ha compor-
tat obrir-lo als vehicles clàssics, i això 
fa preveure també que a la pròxima 
edició les condicions per poder-hi par-
ticipar seran més exigents. Veure en 
acció els vehicles que van pilotar pilots 
com ara Ickx, Nicolas, Vatanen, Larti-
gue, Porcar, Servià, Metge, Auriol... fa 
més de vint anys és un al·licient. “El 
Classic ajudarà molt el Dakar. Aquest 
any era la categoria estrella, en què hi 
havia més inscrits”, va dir Giralt.

Al Dakar Classic 2022, en la pri-
mera participació, va aconseguir 
quatre victòries d’etapa i es va 
classificar tercer de la categoria 
H1 (mitjana baixa), i sisè en la 
classificació general d’entre 150 
equips inscrits.

Piña i Giralt pilotaven el vehicle amb el 
número 808, un Toyota Land Cruiser 
HDJ 80, que Piña havia adquirit uns 
mesos abans del ral·li per participar-hi. 
Es tracta d’un automòbil amb pedigrí, 
perquè ja havia corregut 8 dakars com 
a assistència ràpida d’altres equips. 
“Li vam fer diverses revisions i repara-
cions per assegurar-nos que funcionés 
bé, però després de gairebé 7.000 km, 
va respondre perfectament i només 
vam tenir una desllantada i vam ha-
ver-li de canviar un amortidor. Pensant 
en una altra participació al ral·li, potser 
caldria alleugerir-lo una mica, perquè 
pesa molt, però és un gran vehicle per 
circular per la sorra i les dunes.”

Giralt també va explicar que tota la 
fase prèvia a l’inici del ral·li és com-
plexa per la multitud de tràmits que 
s’han de fer, i més encara en temps de 
pandèmia: “Em va atabalar molt tota 

la feina administrativa que s’ha de fer 
abans, tota la paperassa que s’ha de 
preparar i la tramitació que cal fer, a 
més de pensar i organitzar la logística 
necessària per a tots els dies de cursa, 
la gestió del cotxe i, especialment, tots 
els protocols per a la COVID, per evitar 
contagiar-nos i superar totes les PCR 
que ens feien.”

Passar les verificacions mecàniques 
és una altre dels requisits que han de 
complir els inscrits a la prova. En el 
cas del Ral·li Dakar Classic, la primera 
és a Marsella, on s’embarquen els ve-
hicles, i una altra al parc tancat de Jid-
dah, a l’Aràbia Saudita. “Quan deixes 
el cotxe a Marsella encara falten tres 
setmanes perquè comenci el ral·li! És 
molt temps i poden passar moltes co-
ses. Per sort, a la verificació de Marse-
lla tot estava correcte i no vam haver 
de fer cap reforma al vehicle, però n’hi 
van haver molts que sí. A Jiddah pa-
tíem, perquè no sabíem com d’exigent 
seria la verificació, però també vam 
passar-la sense cap problema.”

Més de 6.500 km recorreguts, 
entre trams cronometrats i ru-
tes d’enllaç, amb etapes molt 
llargues, de fins a 800 km, amb 
centenars de canvis de mitjana 
a cada etapa i mitjanes de 60 a 
65 km, però també de 80 km o 90 
km, fan que la conducció hagi de 
ser molt precisa, tant per part del 
pilot com del copilot.

Xavi, m’he perdut!

Tant per al Sergi com per al Xavier, 
enfrontar-se al desert era un desa-
fiament totalment nou, perquè no hi 
tenien gens d’experiència, només ha-
vien pogut preparar-se participant en 
dos raids, un a Navarra i l’altre a Cata-
lunya, i recórrer alguns quilòmetres de 
dunes al Marroc. Era un terreny nou 
que havien d’anar aprenent a  trac-
tar-lo sobre la marxa: “La conducció es 
fa incerta, perquè no saps com estarà 

DIJOUS 17 DE FEBRER DE 2022

SERGI GIRALT

Copilot de ral·lis de regularitat, ens 
explicarà la seva experiència en el 
Raid més dur del món

Xerrada - Col·loqui
Places limitades - Envieu les sol·licituds a:  secretaria@motorclubsabadell.com

indicant:  - el vostre nom cognoms i número de soci
  - el nom i cognoms del vostre acompanyant (1 per soci)

Pau Claris, 163 pis a les 20 Hores
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Cada estació te uns 
paisatges espectacular !! 

La primavera per la seva 
floració,  arbres i flors.

L’ estiu les rieres i gorgs.

La tardor amb amb els  
bolets .

L’ hivern  per visitar els “ 
Racons de Borredà”

On es pot acompanyar 
amb la gastronomia  dels 
productes de proximitat  
pa, coques ,embotits, 
melmelades, formatge i 
en tots els restaurants del 
poble  !!

AJUNTAMENT 
DE BORREDÀ
Plaça Major, 14 - 08619 Borredà
Tel. 938 239 151
www.borreda.cat
borreda@diba.cat

 Plaça Major, 14
 938 239 151
 borreda@diba.cat
 www.borreda.net
 www.elbergueda.cat

L’ENVIRONNEMENT

EL ENTORNO

Borredà is a village in the 
county of Berguedà that is 
characterised by its natural 
environment. The mountain 
ranges and peaks that surround 
it mark the boundaries with 
the counties of Ripollès and 
Osona. Nourished by the rivers 
Margansol and Merlès, with 
their fountains, mills, gorges 
and waterfalls. Borredà is 
located on the medieval royal 
road from Berga to Ripoll.

Borredà est une commune 
de la comarque de Berguedà 

qui se caractérise par son 
environnement naturel, entouré 

de chaînes de montagne et 
de sommets qui marquent la 
frontière avec les comarques 
de  Ripollès et d’Osona. Tout 

cela arrosé par les ruisseaux de 
Margansol et de Merlès avec 
leurs sources, leurs moulins, 

leurs gorges et leurs cascades. 
Borredà est au carrefour du 

chemin royal médiéval qui allait 
de Berga à Ripoll.

Borredà es un municipio de 
la comarca del Berguedà 
que se caracteriza por su 
entorno natural, está rodeado 
por cordilleras, montañas y 
bosques que lindan con las 
comarcas de Osona  y del 
Ripollès. El Margansol y el 
Merlès riegan el municipio 
dejando a su paso fuentes, 
pozas, cascadas y antiguos 
molinos. Borredá se sitúa en el 
cruce del camino real que iba 
de Berga a Ripoll en la Edad 
Media.

HISTORIA
Las primeras noticias 
documentadas de Borredà 
están relacionadas con la 
repoblación y la organización 
del territorio que en el siglo IX 
llevó a cabo Guifré el Pelós. 

Para conocer su historia más 
genuina hay que adentrarse 
en el pueblo y descubrir  sus 
masías, sus molinos y las 
iglesias románicas y barrocas. 
La iglesia parroquial de 
Santa María nos remonta 
al origen del núcleo urbano 
actual y explica el entramado 
ordenado de las calles.

L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT
Borredà est une commune Borredà est une commune 

de la comarque de Berguedà 

 Sant Sadurní de Rotgers

 Borredà. Plaça Major 

HISTOIRE
Les premières nouvelles 

documentées de Borredà 
sont liées au repeuplement et 

à l’organisation du territoire 
qu’e�ectua Guifré el Pelós.

Mais pour connaître l’histoire la 
plus authentique de Borredà, 
il faut découvrir ses mas, ses 

moulins et ses églises romanes 
et baroques. L’église paroissiale 

de Santa Maria est celle qui 
nous explique aujourd’hui 

l’origine du centre urbain actuel 
et l’entrelacs ordonné 

de ses rues.  

 Pont de Sant Joan

Borredà is a village in the 
SURROUNDINGS

county of Berguedà that is 
Borredà is a village in the 

SURROUNDINGSSURROUNDINGS

Borredà is first mentioned 
in relation to Guifré el Pelós 
repopulation and organisation 
of the area.

But to understand Borredà’s 
real history, you have to see 
its farmhouses, mills and 
Romanesque and Baroque 
churches. The parish church of 
Santa Maria still sits at the heart 
of the modern village and helps 
us understand the organised 
grid of its streets. 

Borredà is first mentioned 
HISTORY

L’ENTORN

Les primeres notícies 
documentades de Borredà les 

trobem relacionades amb la 
repoblació i l’organització del 

territori que va fer Guifré el 
Pelós.

Però per conèixer la història 
més genuïna de Borredà, cal 

que conegueu les seves masies, 
molins i esglésies romàniques i 

barroques. L’església parroquial 
de Santa Maria és la que avui 

ens explica l’origen del nucli 
urbà actual i l’entramat ordenat 

dels seus carrers. 

HISTÒRIA

EL ENTORNOEL ENTORNO
Borredà es un municipio de Borredà es un municipio de 
la comarca del Berguedà 

L’ENTORNL’ENTORN
Borredà és un municipi de la 

comarca del Berguedà que es 
caracteritza pel seu entorn 

natural, envoltat de serralades 
i cims que termenegen amb 

el Ripollès i Osona. Tot plegat 
remullat per les rieres de 

Margansol i de Merlès amb 
les seves fonts, molins, gorgs i 

salts. Borredà és cruïlla del camí 
ral medieval que anava de 

Berga a Ripoll.

a Ripoll
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Ajuntament 
de Borredà
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la sorra després d’haver-hi passat un 
centenar de cotxes o amb la pluja que 
va caure durant la primera setmana, ni 
com es comportarà el vehicle; no saps, 
tampoc, què et trobaràs en travessar 
les dunes en els trams d’enllaç. Rode-
jar-les o rodejar els campaments de 
pastors de camells que trobes pel re-
corregut és complicat, perquè has de 
sortir de la traça que segueixes i refer 
el rumb. Les dunes t’adones que són 
com els bamps de l’esquí o les onades 
del mar: si no les travesses d’una ma-
nera molt determinada, no te’n surts.”

L’edició d’enguany va ser més dura 
que la de l’any passat. Més de 6.500 
km recorreguts, entre trams crono-
metrats i rutes d’enllaç, amb etapes 
molt llargues, de fins a 800 km, i amb 
centenars de canvis de mitjana a cada 
etapa, i mitjanes de 60 a 65 km, però 
també de 80 km o 90 km, fan que la 
conducció hagi de ser molt precisa, 
tant per part del pilot com del copilot. 
Per això, no són estranyes les erra-
des: “En un parell o tres d’ocasions 
vam haver de prendre decisions en 
contra del que feien la majoria, i en al-
gunes etapes ens vam perdre. Un dels 
dies en què ens va passar, jo no esta-

va gaire fi, però al final vam guanyar 
l’etapa. Va ser molt estressant, perquè 
el 80% era regularitat, però hi havia un 
12% de navegació i jo soc expert en 
regularitat, però en navegació encara 
no. Si hagués estat 100% regularitat, 
al final ens hauríem pogut classificar 
encara millor”, va manifestar.

L’experiència d’aquest primer Dakar 
Classic ha estat molt positiva, i Sergi 
Giralt espera tornar-hi l’any que ve. 
“Em faria il·lusió repetir, perquè pen-
so que ho podem fer millor”. Malgrat 
l’ensurt que van tenir en un dels trams 
d’enllaç, quan un vehicle va estar 
apunt de xocar frontalment amb ells, 
està molt satisfet de com han anat les 
coses i de la seva aportació a l’èxit fi-
nal com a copilot: “Anàvem molt ben 
mesurats, per metres i per temps. Jo 
li cantava al metro. De fet, vaig fer el 
mateix que faig en asfalt, emprant el 
Tripmeter i el BlunikRaid, però la regu-
laritat són sensacions i com ha copilot 
has de prendre decisions ràpides, in-
tuïtives, per compensar, si cal, el que 
fa el pilot. Saber quadrar la distància 
segons la traçada que ha fet per no 
perdre metres és la feina més interes-
sant del copilot”, va concloure Giralt.

Segona oportunitat al Dakar 2023

Allò que al febrer passat era un de-
sig, ara ja és una realitat: Sergi Giralt 
tornarà al desert d’Aràbia Saudita  el 
gener de 2023 per disputar una nova 
edició del Dakar Classic. Serà una 
segona oportunitat per millorar enca-

ra més el magnífic resultat assolit en 
l’edició de 2022. Ell creu que és possi-
ble. Tant de bo sigui així.

L’edició 2023 del Dakar serà més 
llarga i dura que la de l’any passat i 
inclourà una immersió de tres dies 
en l’oceà de sorra del Rub’al Khali 

o Empty Quarter (quadrant buit), el 
grandiós i inhòspit desert que ocu-
pa una tercera part del territori 
saudita i que serà el gran desa-
fiament per als mestres navega-
dors com el Sergi.

En aquest segon intent no farà, però, 
equip amb Xavier Piña, perquè el fi-
guerenc ha decidit no participar-hi. De 
tota manera, el bon paper que van fer 
l’any passat va atraure l’interès d’al-
tres equips o projectes, tant d’aquí 
com de fora, els quals tenien interès a 
contractar el copilotatge del Sergi. Un 
d’aquests equips o projectes és el que 
encapçala el mallorquí Lorenzo Flu-
xá, amb qui Giralt farà equip al Dakar 
Classic. Ambdós ja s’entrenen  i parti-
ciparan al raid de Navarra i a la Baja 
Aragón. 

La quarta edició del Dakar a l’Aràbia 
serà més llarga i dura que la de l’any 
passat, i hi haurà més regularitat i na-
vegació. Es disputarà del 31 de des-
embre al 15 de gener i recorrerà la 
península Aràbiga traçant una diago-
nal de dunes, des del mar Roja fins 
a Dammam, al Golf Pèrsic. Seran 14 
etapes que inclouran una immersió de 

tres dies en l’oceà de sorra del Rub’al 
Khali o Empty Quarter, el quadrant buit, 
un nom ben explícit per a aquest gran-
diós i inhòspit desert que ocupa una 
tercera part del territori saudita, i que 
serà el gran desafiament per als mes-
tres navegadors com el Sergi.          

Text: Mane Camps
Fotos: Arxiu MCB i S Giralt
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SOMOS PROFESIONALES
AL SERVICIO DEL TRANSPORTE
PROVIDING PROFESSIONAL  TRANSPORT SERVICES

SIAMO PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DIL TRASPORTI

WIR SIND PROFIS IM BEREICH TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN

SERVICIOS DE LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE

LOGISTICS AND FREIGHT SERVICE
SERVIZI DI LOGISTICA E TRASPORTI

LOGISTIK- UND TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN

SERVICIOS DE GESTIÓN
MANAGEMENT SERVICES

SERVIZI DI GESTIONE
ABWICKLUNGSSYSTEM

Documentación CMR
CMR documentation
Documentazione CMR
CMR-Frachtbrief

Correduría de seguros
Insurance brokerage
Mediatore assicurativo
Versicherungsagentur 

Adelanto y asesoramiento en el pago de sanciones
Advance payment and advisory services 
in the event of fines
Sanzioni
Vorschuss für und Beratung über Strafzahlungen

Recuperación de IVA
Intra-European VAT refunds
Recupero IVA Intracomunitario
Erstattung der innergemeinschaftlichen MwSt 

Oficina central:
Ronda de Ponent, 80
08201 Sabadell - Barcelona
Tel. (+34) 937 246 269
Fax. (+34) 937 244 898

comercial@ist2007.com
reservas@ist2007.com
trafico@ist2007.com
administracion@ist2007.com

Delegación de Girona:
Carrer Concepció Ducloux, 4
17500 Ripoll - Girona
Tel. (+34) 972 715 198
Fax. (+34) 972 714 447
rafel@ist2007.com
agusti@ist2007.com

Delegación Italia:
Via A. Colbachini, 2/d
35030 Cervarese Santa Croce (PD)
Tel. (+39) 049 738 5320
andrea@ist2007.com

www.ist2007.com

Tacógrafo digital
Digital tachograph
Tachigrafo digitale
Digitaler Tachograf
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El ral.li arrancarà amb aquesta nova especial d’aquesta edició i a més la més 
llarga de tot el recorregut. Aquest tram es va disputar per últim cop en el RACC-
WRC de l’any 2004. Comença amb una carretera de doble carril de bona am-
plada i molt enganyadora ja que el seu traçat és molt revirat i amb infinitat de 
corbes diferents fins arribar a la cruïlla de La Pobla de Lillet cap a Sant Jaume 
de Frontanyà on ens trobem amb un asfalt i un traçat completament diferents, és 
més estret i amb un ferm molt menys llis però per altra banda el traçat es torna 
molt més ràpid. Sens dubte aquest tram pot marcar diferències. L’equip de cada 
vehicle s’haura d’esforçar al màxim per treure un bon temps, serà molt important 
portar un bon ritme i no cometre errors. Hi ha accés al mig de tram des de la po-
blació de La Pobla de Lillet, a més podreu gaudir d’una zona privilegiada per la 
seva natura i uns espectaculars paratges.

Descripció del tram:

Coll de Merolla 17,970 Km

Tancament de la carretera:  09:00 hores
Pas primer participant:        09:40 hores1-
Tancament de la carretera:  12:14 hores
Pas primer participant:        12:54 hores3-
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Un dels millors pilots que ha donat 
la ciutat de Sabadell en els últims 
anys és en Xavi Domènech, un 
dels pilots més complets i amb més 
trajectòria del MCS, que en els úl-
tims 30 anys ha competit en endu-
ro, karting, CM, 24h de resistència 
en cotxe i moto d’enduro, raids i 
ral·lis tant en terra com en asfalt.

Amb una trajectòria de més de 3 
dècades darrere d’un volant o ma-
nillar ha assolit diversos campio-
nats d’Espanya i de Catalunya i ha 
confirmat que és un molt bon pilot, 
molt perseverant i molt treballador 
a més de ser ’una persona afable i 
propera.

Parlant amb ell ens diu que prefe-
reix els ral·lis de dos dies i que és 
un enamorat dels trams nocturns, 
que per a ell, tenen una màgia es-
pecial.

Com a bon pilot, prefereix els trams 
tècnics amb corbes de diferent radi 
i traçats mixtos que requereixin 
una bona preparació pel que fa a 
les notes així com una bona com-
plicitat i entesa amb el copilot.

Des d’un kart, Honda Civic, Copa 
ZX,  Clio 16v, Colt i Mini de PCR, 
etc. al seu famós BMW M3 que 

tothom esperava veure passar als 
trams de les anteriors “Llanes”, fins 
ara, que ha fet el pas al “Brutus”, 
nom amb què en Xavi es refereix al 
seu preciós PORSCHE GT3 RS de 
ral·li, cotxe molt fiable, amb grans 
sensacions, amb què en Domè-
nech està aconseguint victòries i 
grans resultats. 

Del  Porsche diu que és el seu 
cotxe estrella, i de ben segur que 
el veurem en aquest XXIII Llana 
lluitant com sempre per posicions 
capdavanteres. Seria un gran ho-
nor per al Xavi i per al MCS veure 
com el pilot de casa, en el seu ral.li 
número 100, s’endú la victòria. Ell 
i la Susanna (parella i actual copi-
lot) ,tot i que de bons competidors 
no els en faltaran pas, lluitaran de 
valent perquè així sigui.

Text: Mònica Doallo
Fotos: Marc González

Xavi Domènech, a punt de fer els 100 ral·lis
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Alpens 11,015 Km

Tancament de la carretera:  09:51 hores
Pas primer participant:        10:31 hores2-
Tancament de la carretera:  13:05 hores
Pas primer participant:        13:45 hores4-

En aquesta edició aquest tram es disputarà en el mateix sentit que l’any pas-
sat. De la cruïlla de Borredà cap a aquesta bonica població d’Alpens, potser és 
el tram més conegut en l’actualitat per part dels participants però no per això 
deixarà de marcar diferencies ja que potser és el tram més tècnic i amb mes can-
vis de ritme. Té diverses zones molt espectaculars per als aficionats i molt bon 
accés per la riera de Merles per arribar cap a la meitat del tram just al Cobert de 
Puigcercós. Hi ha zona de bar i d’esbarjo, lloc ideal per seguir les dues passades 
d’aquest tram i la següent passada del tram de Borredà.

Descripció del tram:
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En record de Francesc Urpí

El nostre company i amic Francesc 
Urpí Royo, mort el gener de 2020, era 
l’únic pilot que havia participat en totes 
les edicions del Ral·li de la Llana.  Soci 
i gran col·laborador del Motor Club Sa-
badell, la seva vida i trajectòria profes-
sionals van merèixer el Premi Funda-
ció Club Natació Sabadell l’any 2018. 

El Francesc era una persona excel·lent 
i un entusiasta del món i l’esport del 
motor, un home fet a si mateix que 
gaudia amb la seva feina; un mecànic 
artesà format a Can Kotnik que havia 
pogut fer de la seva passió el seu ofici 
i que va arribar a ser reconegut com 
un dels millors especialistes de la me-
cànica de competició, i sobretot dels 
motors i vehicles Porsche i BMW.

Urpí va ser el preparador, el mecànic 
oficial i la persona de més confiança 
del pilot i multicampió sabadellenc 
Joan Fernández, amb el qual va asso-
lir 2 Campionats d’Europa, 11 d’Espan-

ya i 12 de Catalunya de Muntanya; 2 
d’Espanya i 3 de Catalunya de Ral·lis, 
i 3 d’Espanya i 2 de Catalunya de Cir-
cuits, a més d’altres títols amb altres 
pilots com ara Luis Monzón, amb el 
qual va aconseguir un subcampionat 
d’Espanya d’asfalt. 

Però a més de mecànic, el Francesc 
també va ser un magnífic pilot i copilot 
en diferents modalitats. Com a pilot va 
ser subcampió d’Espanya de TT i 2 ve-
gades campió de Catalunya de Resis-
tència TT, a més de sumar nombroses 
participacions en el Ral·li de Montecar-
lo Històric, les 24 Hores de Barcelona 
o els Campionats Internacionals de 
VdV.

Consideràvem que li devíem aquest 
petit homenatge de gratitud per tot el 
que vam compartir plegats, i és per 
això que incloem aquestes quatre rat-
lles recordant-lo en aquesta revista ofi-
cial de la XXIII edició del ral·li en què 

ell tantes vegades va competir.

Motor Club Sabadell
Foto: J4 Press

Blunik i la Llana, dos equips que van apostar per la innovació

Era l’any 2006 i al II Ral·li de la Llana 
hi va participar un “estrany artefacte”. 
Era el Josep Maria Carreras i el deu 
Citroën Dyane 6, amb la seva filla Es-
ther al seient dret.

Aquell any, al repartiment de trofeus 
del vespre, el Josep Maria va tenir 
un defalliment i el vam haver de dur a 
l’hospital. Finalment, i per sort, només 
va ser un ensurt, però a partir d’ales-
hores vam fer una bona amistat.

Mesos després, ja en plena forma, em 
va trucar un dia per dir-me si volia pu-
jar a casa seva a Girona a veure un 
sistema de software de cronometratge 
que estava desenvolupant (programat 
per ell mateix amb MS-DOS) i que pot-
ser ens podria resoldre el problema de 
temps i precisió del cronometratge ma-
nual de la regularitat, que era el que hi 
havia fins aleshores.

Dit i fet. Vaig agafar el cotxe i el Joan 
Molas, i cap a Girona! Ostres, sort que 
vaig dir-li que sí. Ens va ensenyar tot 
el que feia dins d’aquella mena de la-
boratori estrafolari i reconec que allò 
ens va fascinar. I al software de cro-
nometratge (llavors ho feia per entre-
tenir-se) ens va dir que li deia “Blunik”, 
i encara no sé quin significat té aquest 
nom, però va quedar FITXAT!

Ho vaig explicar als del Motor Club i 
al Pep Requena (qui organitzava lla-
vors el “Clàssic Regularitat”), i al cap 
d’uns mesos va baixar el Josep Maria 
amb els aparells, en vam muntar tres o 
quatre en dos o tres cotxes, i ens vam 
dedicar a fer voltes i voltes a una es-
planada del BMC per veure si funcio-
nava bé. I TANT, que funcionava! A la 
centèsima!

Al III Ral·li de la Llana 2007 vam posar 
en marxa el nou sistema, en què molts 
no creien, i tot i patir certs problemes 
de joventut, va anar DE MARAVELLA!

...i la resta de la història de Blunik i de 
Josep Maria Carreras, ja la sabeu.

Gràcies, el seu llegat continua.
Reposa en pau.

Carles Aluju Camps
Expresident del Motor Club Sabadell

Foto: J4 Press
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Tienda:
Paseo Rubio i Ors, 40
(frente Clínica Vallès)
08203 Sabadell (Barcelona)

Teléfonos:
Desguace: 93 714 23 13
Tienda:       93 711 14 16

www.autodesguacecastellar.com

AUTO-DESGUACE CASTELLAR
·Compramos vehículos
·Vendemos piezas usadas
·Tramitamos bajas

Gestor de resíduos E-852.04

Venda de vehicles nous, d’ocasió i 
tot terreny. Reparació de vehicles

GARATGE 
  J. CORBATERA

Industria, 23 · 17500 Ripoll
Tel. 972 70 08 19 
www.autocorbatera.com 
automobilscorbatera@gmail.com · corbatera@bosch-bcs.com
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Santigosa 15,073 Km

Tancament de la carretera:  14:13 hores
Pas primer participant:        14:53 hores5-
Tancament de la carretera:  17:45 hores
Pas primer participant:        18:25 hores7-

Es disputarà en el mateix sentit que l’any passat i s’inclou com a tercer tram del 
segon bucle, el que farà que aquest tram sigui especial ja que els vehicles el fa-
ran després d’haver disputat dos trams, això farà que els neumàtics arribin amb 
bastants quilometres fet que aportarà un al•licient extra a aquest tram ja de per 
si selectiu pel seu traçat. 
Santigosa es un tram mític sobretot per haver-se disputat molts anys en el ralli 
RACC-WRC, puntuable per al mundial de rallis. Comença pujant, per arribar 
al coll i baixar fins a la cruïlla que ens porta cap Vallfogona i Ripoll. És el tram 
amb l’asfalt més ample amb una pujada constant i revirada per després agafar 
la baixada que  és cada cop més ràpida fins arribar a la cruïlla de la carretera 
d’Olot, a partir d’on es passa a una carretera amb corbes esquerra-dreta cons-
tants que caldrà diferenciar per fer un bon temps.
Accés al mig només per la cruïlla que ve d’Olot, bona visió i bon lloc per veure les 
diferencies en temps entre els participants.

Descripció del tram:
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- 6 obres col·lectives realitzades durant la Trobada Internacional de Forjadors i 22 
peces de mobiliari urbà escultòric (bancs i papereres).
- “El manelic” obra de Joan Prat el ferrer d’Alpens
- Fanals pels carrers del nucli antic. Destacat:  els 4 fa-
nals de la Plaça Joan Prat.
- Picaportes a les cases particulars del nucli.
- Reixes a les finestres i balcons de les cases
- Obres destacades del Premi de Forja repartides pels 
carrers
- Drac i Porta del Taller de Forja Enric Pla
- Escultura als Donants de Sang
- Escultura, l’altar dels forjadors

RUTA DE LA FORJA

El municipi d’Alpens té una població de gairebé 300 habitants, es troba 
situat a l’extrem nord del Lluçanès, al punt d’unió de les comarques 
d’Osona, Berguedà i Ripollès.  Envoltat de boscos del Pre-pirineu, als peus 
de la serra de Santa Margarita de Vinyoles, amb el Puigcornador en el punt 
més alt (GR-1).
Alpens té una economia local basada en petits negocis familiars 
d’elaboració d’embotits, un forn, serveis de restaurant i allotjaments 
rurals. 
El nucli està concentrat al voltant de la Plaça Major i la Placeta, amb el 
pou comú i l’escultura del Manelic al centre, d’on surten els petits carrers 
empedrats que permeten un passeig agradable i tranquil, per gaudir en 
qualsevol època de l’any.
Joan Prat, el ferrer d’Alpens (1898-1985) deixà un llegat de peces de forja 
repartides per tot els carrers que ha estat de vital importància per el poble, 
actualment Enric Pla té taller d’escultura de forja a Alpens. La Ruta de la 
Forja es complementa amb les peces de gran dimensió que es fan durant 
les Trobades Internacionals de Forjadors.

www.mondelaforja.cat      www.alpens.cat

L’Ajuntament de les Llosses, 
us convida a venir a les nostres Festes Majors.

12-15 agost    
27-28 agost    
3-4 setembre        
11 setembre  
13 novembre 
18 desembre 

Més informació a: 

www.lesllosses.cat 
l'Ajuntament 972701901

   Festa Major de Matamala
   Festa Major de Vallespirans 

        Festa Major de Sovelles
  Festa Major de Les Llosses
 Festa Major de Vinyoles

Festa Major de Viladonja
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Finíssim Team, l’escuderia d’una colla d’amics

El Ral•li de la Llana Ripollès –Trofeu 
Autosi─ té la sort de tenir al seu costat 
com a col•laboradora activa l’Escude-
ria Finíssim Team, fundada a Ripoll el 
desembre de l’any 2000 per una colla 
d’amics que compartien l’afició pels 
ral•lis i, en general, per tot allò que fes 
soroll i cremés benzina, ja fos de dues 
o de quatre rodes.

Eren joves que, durant anys, havien 
viscut de la vora el pas del Ral•li Ca-
talunya per les carreteres del Ripollès 
i Osona, i que, per tant, havien crescut 
amb la il•lusió d’imitar els seus ídols, 
alguns dels quals, com ara Carlos 
Sainz o Colin MacRae, veien entrenar 
trams com ara la Costa del Gats, Al-
pens-Les Lloses o Santigosa.

Des que el Ral•li Catalunya va ser 
puntuable per al campionat d’Espan-
ya i d’Europa, l’any 1975, i durant els 
molts anys que es va mantenir com a 
Catalunya-Costa Brava i es va córrer 
per les comarques gironines, puntua-
ble per al mundial de la FIA, la colla no 
hi fallava mai, animant els seus pilots 
i equips favorits, però, sobretot, gau-
dint amb el pas dels participants i co-
mentant les traçades que feien, més o 
menys fines, segons cada cas.
Alguns es van animar i van acabar 
participant en ral•lis de caràcter local 
o de l’àmbit català, formant part de 
les escuderies Osona i Baix Empordà, 
fins que, finalment, van decidir crear 
la seva pròpia escuderia, la Finíssim 
Team, amb Ramon Jové de president i 
Enric Losilla, Lourdes Puigmal, Genís 
Sánchez, Jaume Colomer, Joan Bo-
soms, Mario Rodriguez, Jordi Tubau, 
Rafel Jové, Agustí Jové, Agustí Martí, 
Eudald Carbonell i Jordi Alvarez com a 
membres fundadors.

Precisament, de les múltiples conver-
ses que havien tingut pels marges de 
les carreteres ripolleses, osonenques i 
garrotxines comentant el pas del parti-
cipants, en va sorgir el nom de l’escu-
deria, perquè de tant valorar com de 
fins eren els pilots en la traçada dels 
viratges van decidir batejar la nova 
Escuderia  amb el nom de Finíssim 

Team.

Els primers anys, 
l’escuderia es va 
dedicar a organitzar 
eslàloms socials 
a Ripoll, però els 
anys 2003 i 2004 
van organitzar, 
conjuntament amb 
l’Escuderia 4 rodes, 
de Sils, l’Open de 

Campdevànol, una de les proves de 
l’Open o campionat de Catalunya de 
ral•lis d’asfalt que van posar en marxa.

Ara, l’equip del Finíssim Team, amb 
Ramon Jové encara al capdavant, 
col•labora activament amb el Ral•li de 

la Llana Ripollès –Trofeu Autosi– apor-
tant-hi el seu gran coneixement de la 
gent i del territori de Ripoll, i fent tas-
ques de suport sobre el terreny, com 
ara la senyalització o l’encintat dels 
camins i carreteres que afecten els 

trams pels quals es disputa la prova. 
És una col•laboració fonamental per 
a l’èxit del ral•li, i ha estat determinant 
per a la bona acollida que ha tingut.

Ramon Jové, el president dels “fi-
níssims”

Ramon Jové i Garcia, fill de Ripoll però 
resident a Barcelona i professional-
ment vinculat a Sabadell, és el presi-
dent de l’Escuderia Finíssim Team des 
de fa 22 anys. Responsable de tràfic 
de l’empresa de logística i transport 
IST 2007 radicada a Sabadell, però 
amb sucursal també a Ripoll, el Ra-
mon és un gran aficionat a la compe-
tició automobilística i motociclista, una 
passió que viu amb intensitat sempre 
que pot i que fa més de dues dècades 
ja el va portar a crear la Finíssim Team 
amb una colla de “bojos pel motor” 
com ell.  L’any passat, en la primera 
edició ripollesa del Ral•li de la Llana, 
va assessorar el Motor Club Sabade-
ll, va mobilitzar un equip de joves de 
Ripoll i comarca que van donar su-
port a l’organització i va ser, també, el 

responsable d’instal•lar les cintes de 
tancament de camins i carreteres, prè-
viament al pas dels participants pels 
trams.   

Text: Manel Camps
 Fotos: Finissim
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Taller J. Cambras

Crta. N-260, Km 118
Pol. Indus. Rocafiguera

17500 Ripoll

972702000

www.tallerjcambras.com
info@tallerjcambras.com

- *TALLER DE PLANXA I PINTURA DE VEHICLES 
-* FABRICACIÓ DE PECES DE FIBRA PER A VEHICLES DE COMPETICIÓ
- *PINTURA INDUSTRIAL 

TALLERS ADRIÀ
Eduard Llorenç i Masdeu, Nau 3
P. I. Mas d’en Bosch
17500 Ripoll
Telf.: 972663566  -  682344445
instagram: @tallersadriaripoll

Crta. de Les Llosses, s/n - 17512 Les Llosses
Telf. 972 70 19 02 
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Borredà 16,654 Km

Tancament de la carretera:  16:22 hores
Pas primer participant:        17:02 hores6-

A la tarda, juntament amb el tram de Santigosa, el tram de Borredà completarà 
l’últim bucle del ral.li. Aquest tram també es va disputar en el RACC-WRC del 
2004 però aquest cop quedarà escurçat en el quilometratge tot i que seguirà sent 
la segona especial més llarga del ral.li.
El tram comença just a l’Hostalet per baixar fins a la cruïlla de Borredà on es 
tornada a fer el traçat fins a la població d’Alpens, per tant aquests últims quilò-
metres es disputaran tres vegades durant el ral.li cosa que fecilitarà la disposició 
del públic per poder gaudir d’una bona jornada automobilística. 

Descripció del tram:
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