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Els afeccionats als ral·lis tenim una cita ineludible l’1 d’abril  amb la disputa del 
24è Ral·li de la Llana Ripollès – Trofeu Autosi, que enguany repeteix la capital 
del Ripollès 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 continuï sent tan concorreguda, tant pel que fa a la 
participació com  als espectadors. 

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, estem segurs,  continuarà fins que acabi. Cal 
tenir en compte, a més, un element essencial: el civisme de tots els aficionats que 
gaudirem del nostre esport, als quals  ens adrecem, com sempre, perquè un any 
més aquest ral·li sigui un èxit. 

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

President de la FCA

Benvolgudes i benvolguts, 

És un goig rebre de nou el Ral·li de la Llana Ripollès - Trofeu Autosi, en aquest cas 
la XXIV edició. Es tracta d’un esdeveniment esportiu que ha arribat recentment 
a les nostres contrades però que ha situat Ripoll a l’ull de mira mediàtic, sobretot 
perquè hi participen pilots de molt nivell. Un ral·li amb més de 50 anys d’història 
que, per la seva importància dins el calendari d’aquesta modalitat esportiva, apro-
pa participants i famílies a la nostra vila. 

Tal com vaig dir l’any passat, acollir un ral·li anomenat “de la Llana” és un fet curiós i un motiu d’ale-
gria pel lligam del  territori amb aquest producte, sigui pel nostre passat industrial, en què 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, tampoc, la Festa Nacional de la Llana, que fa 55 anys que 
cada mes de maig se celebra a la nostra vila i que té com a activitat destacada la tossa dels xais. 
Inicialment, va ser una activitat  patrocinada per una rellevant empresa de filatura de la llana.

Vull destacar-ne, a més, que sigui un ral·li amb participació femenina, igualitari i reivindicatiu, per-
què cal deixar enrere el pensament que hi ha esports d’homes i esports de dones. Per això s’han 
de donar les gràcies a totes les pioneres per haver obert camí i fer que això sigui possible. Un altre 
fet que m’agradaria  remarcar és el paper crucial que va tenir en aquest avenç 
el Ripoll Motor Club, que organitzava el Ral·li Eva, una competició celebrada als 
anys seixanta i adreçada a dones. 

Ripoll, però, també té un entorn ric i amb potencialitat, ho podreu comprovar si feu 
el seguiment d’aquesta prova esportiva. Tenim una comarca paisatgísticament 
envejable i el consistori fa, a més, una aposta ferma de suport a l’esport i al turis-
me esportiu que comporta cada esdeveniment que acollim. 

Us animo, doncs,  durant aquest  llarg del cap de setmana, a passejar pels nostres 
carrers i places, a donar suport al petit comerç del municipi, a visitar el monestir 
de Santa Maria i el romànic, a conèixer la nostra història al Museu Etnogràfic, a 
fixar-vos en el nostre patrimoni modernista, a tastar la nostra gastronomia i a 
gaudir de l’entorn. En definitiva, es tracta que us emporteu el millor record de 
Ripoll i que tingueu moltes, moltes ganes de tornar-hi.

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
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El Ripollès i el Ral·li de la Llana cada cop són dues idees més in-
dissociables. La bona entesa amb el Motor Club Sabadell i la pre-
disposició del teixit social i econòmic de la nostra comarca han fet 
que el Ripollès es consolidi com la millor opció per acollir un dels 
ral·lis més emblemàtics de Catalunya, originàriament celebrat al 
Vallès. I, per al Ripollès, l’acollida d’aquest esdeveniment cada 

cop és una efemèride més esperada i que es té més present al calendari d’activitats.

Personalment, i especialment com a aficionat al món del motor, és una gran satisfacció sentir que la 
nostra comarca es converteix en escenari d’un dels millors ral·lis que es disputen al país; una prova 
amb una trajectòria i una solidesa imponents. Tot plegat situa el Ripollès al mapa i fa que, durant 
unes setmanes, casa nostra sigui al punt de mira de pilots, equips i aficionats a l’automobilisme de 
cada cop més territoris, fruit de les sinergies que va estenent l’organització amb clubs d’altres con-
trades. I, tot això, amb una gran cura a l’hora d’escollir els recorreguts i amb una atenció escrupolo-
sa perquè, acabat el ral·li, no en quedi cap rastre en el paisatge. Sense cap mena 
de dubte, una mostra del segell de qualitat i la bona feina del Motor Club Sabadell.

En definitiva, el Ral·li de la Llana representa una injecció de vida i econòmica 
directes. Els dies previs, pilots i equips s’avancen i visiten el Ripollès per palpar 
la calçada on els tocarà córrer. Quan arriba la competició, tornen a casa nostra 
per donar el millor d’ells mateixos i, tant abans com després de les dates del ral·li, 
també són molts els aficionats que fan cap al Ripollès per conèixer el marc in-
comparable que envolta l’esdeveniment. Suposa, doncs, moviment de persones i 
activitat econòmica per a sectors tan diversos com l’hostaleria i la restauració, els 
tallers mecànics, les benzineres i el teixit comercial en general.

Per tant, rebem un any més amb els braços ben oberts el Ral·li de la Llana, i ho 
fem conscients que iniciatives com aquesta són les que 
ens fan falta al Ripollès. Per molts anys!

La relació entre Ripoll i Sabadell al llarg dels anys del tèxtil va ser intensa, 
amb la primera com a productora de la llana ripollesa i la segona com a 
manufacturera.

Seguint les expressions heretades del passat tèxtil de totes dues, podem 
dir que tant a Ripoll com al MCS “no van perdre passada” i van aprofitar 

l’oportunitat per anar “lligant caps” i per recuperar una prova del motor per al territori.

Si expliquem les coses “fil per randa” i “sense xerrar pels descosits”, podem 
assegurar que, amb el pas dels anys, la comunió entre les institucions, els 
patrocinadors, els col·laboradors i l’organització ha estat molt bona, i que aquest 
ha estat un dels motius pels quals el Ral·li de la Llana Ripollès ja té un ressò i 
una solidesa internacionals.

El canvi de data d’enguany ha estat consensuat amb el territori per poder adaptar-
nos millor a les seves necessitats i peculiaritats. Hem “anat a tot drap” per poder 
complir els terminis legals per tirar-la endavant i, “sense embolicar la troca”, us 
podem dir que el recorregut d’aquesta edició és tan espectacular que estem 
segurs que en gaudireu tant con nosaltres el moment de concretar-lo.

Abans de tancar aquest escrit i en l’argot tèxtil - abans “de l’hora de plegar” –
Us desitjo un bon ral·li a tots, segueu bons minyons, i deixeu al bosc i les 
carreteres igual o millor de com les heu trobat, de la conservació del nostre 
entorn i de la forma de comportar-se en depèn el futur del nostre esport.

Jaume Marco Perpiñà
President del MCS

Joaquim Colomer Cullell
President del Consell Comarcal del Ripollès

Ral·li de la Llana Ripollès 2023 3



SUMARI: 
02  Saludes
04  Sumari
05  Horaris
07  20 anys de MCS
08  Xavi Aluju, l’ánima del recorregut
08  Seguretat
11  Plànols
13  Jordi Simón i els pilots capacitats
15  Rutòmetre 
17  Richard Genescà, un francéès a la Llana
19  Juanals, esperit esportiu
21  Tram de Terradelles

23  Guia de l’espectador a Telegram
23  Safe Ral·li
26  Tram de Gombrèn - La Pobla
27  Munné-Feliu, la parella R
29  Tram de Malanyeu - la Nou
31  Chatarrin Team, Campion RS
33  Tram d’Alpens
35  Activitats socials MCS
35  Josep Peix, in memoriam
37  Tram de Llaés
39  Sopar de Campions
41  Seguretat
43  Tram de Canes - Santigosa

Motor Club Sabadell 20234



SECRETARIA DE LA PROVA I TAULERS OFICIALS D’ANUNCIS: 

Des del dia 01/02/2023 a les 08:00 h fins al dia 31/03/2023 a les 09:00 h, l’oficina permanent del 
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número de telèfon serà operatiu, com a mínim, des d’una hora abans de l’inici de les verificacions 
administratives i fins a les 00:00 h del dia 01/04/2023.
Des del dia 31/03/2023 a les 12:00 h i fins a la fi del ral·li, l’oficina permanent serà a la base de la 
prova, Església de Sant Pere, plaça de l’Abat Arnulf (Ripoll)
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Jaume Marco - Publicitat: Eix Media i MCS

Horari
   Hora: Acte a realitzar:           Lloc:
01/02/23 19:00  Publicació del reglament (pendent d’aprovació)         Motor Club Sabadell – web
   19:00  Obertura d’inscripcions            Motor Club Sabadell – web
   19:30  Publicació de l’itinerari - horari           Motor Club Sabadell – web
   20:00  Publicació vídeo trams            Motor Club Sabadell – web
17/03/23 20:00  Publicació notes trams            Motor Club Sabadell – web
   20:00  Publicació llibre de ruta                  Motor Club Sabadell – web
18/03/23 09:30 a 12:30 Entrega llibre de ruta            Plaça de l’Ajuntament (Ripoll)
   09:30  Inici calibratge terratrips            Ctra. C-26
     09:30  Inici reconeixements lliures           Trams cronometrats
23/03/23 20:00    Tancament d’inscripcions i límit per rebre drets         Motor Club Sabadell – web
30/03/23 20:00  Final reconeixements lliures           Trams cronometrats
29/03/23 20:00  Publicació llista d’inscrits           Motor Club Sabadell – web
31/03/23 13:00 a 14:00 Verificacions administratives Shakedown         Sala Abat Senjust (Aj. Ripoll)
   13:15 a 14:15 Verificacions tècniques Shakedown          Parc d’assistència
   14:30   Constitució col·legi CC.EE.           Església St Pere (Ripoll)
               14:45  Publicació llista autoritzats Shakedown          Tauler oficial d’anuncis
   15:30 a 18:30 Shakedown             Tram  - Terradelles
   15:00 a 19:00 Verificacions administratives resta vehicles         Sala Abat Senjust (Aj. Ripoll)
   15:30 a 19:30 Verificacions tècniques resta vehicles          Tallers J. Cambras (Ripoll)
   18:30  Publicació horari i ordre accés parc cerimònia         Tauler oficial d’anuncis
   19:30  Publicació horari i ordre de sortida cerimònia         Tauler oficial d’anuncis
   19:30  Signatura autògrafs pilots assignats          Plaça del Monestir (Ripoll)
   20:00  Cerimònia de sortida            Plaça del Monestir (Ripoll)
   20:00  Inici vigilància pàrquing opcional           Parc d’assistència - Ripoll
   22:00  Publicació llista autoritzats a prendre la sortida         Tauler oficial d’anuncis
01/04/23 07:45  Lliurament carnet de ruta per ordre de sortida         C.H. Sortida parc d’assistència
   08:00  Sortida 1r. participant – 1a secció inici de ral.li         Parc d’Assistència - Ripoll
   09:28  Arribada 1r. Participant – 1a secció          Reagrup. - La Nou de Berguedà
   09:43  Sortida 1r. participant – 2a secció          Reagrup.- La Nou de Berguedà
   13:23  Arribada 1r. participant – 2a secció          Reagrupament - Alpens
   13:38  Sortida 1r. participant – 3a secció          Reagrupament - Alpens
   18:08  Arribada 1r. participant – 3a secció          Reagrup. - Sant Joan  de les Abad.    
   18:23  Sortida 1r. participant – 4a secció          Reagrup. - Sant Joan  de les Abad.    
   21:30  Arribada 1r. participant – 4a secció final de ral·li          Plaça del Monestir (Ripoll)
   21:30  Inici de les verificacions finals (si escau)                 Tallers J Cambras (Ripoll)
   22:00  Cerimònia trofeus            Plaça de l’Ajuntament (Ripoll)
   23:20  Publicació de resultats provisional          Tauler oficial d’anuncis 
   23:50  Publicació de resultats oficial                Tauler oficial d’anuncis 
   23:50  Obertura del parc tancat                        Plaça del Monestir (Ripoll)
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elementos de publicidad en el lugar de venta (PLV)
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-Serigrafia
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C/ Tamarit , 44 - 08205 – Sabadell . Tel. 93 838 84 76 - www.sphericlaser.com - info@sphericlaser.com
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20 anys de Motor Club Sabadell
El 2003 va néixer al voltant d’una taula d’amics

Sembla ahir que, entre uns quants 
amics amants del motor i asseguts, se-
gurament, en alguna sobretaula des-
prés d’un ral•li, sortia gairebé sempre 
la mateixa conversa que acabava amb 
un “això no pot ser, hem de muntar 
una escuderia a Sabadell”.

Una mica d’història

A la primeria  dels anys 80 –ja dissol-
ta l’Escudería Sabadell, a finals dels 
70– la majoria de pilots (i copilots) sa-
badellencs –jo inclòs– érem socis de 
l’escuderia local Paddock Motor’s. El 
president, Jaume Font, i el vicepre-
sident, Joan Garcia, Garça, la duien 
amb autèntic esperit ràcing i, a part de 
les reunions setmanals al bar Bogey 
del carrer Zurbano, també ens feien 
les assistències amb un 1.430 fami-
liar. Van ser uns anys magnífics, plens 
d’amistats que encara perduren i altres 
que, desgraciadament, ja no hi són.

A mitjan dels 80, aquesta escuderia 
va seguir només com a preparadora, 
i la majoria vam traslladar-nos al Mo-
tor Club Barberà, presidit per Emili 
Montserrat, que va posar a disposi-
ció dels socis un bar –brutal!– per a 
les reunions, just davant d’una enor-
me esplanada de terra –on ara fan la 
Fira d’Abril–. Només va durar un parell 
d’anys, aquell club, però que bé que 
ens ho vam passar!

Ja a finals de dècada, un cop tancat el 
Motor Club Barberà, emigràrem gaire-
bé tots a l’Escuderia Ripollet, on fèiem 
les reunions els divendres a l’entrada 
de la discoteca Clip Ripollet. Encara 
recordo que, cubata en mà, deixàvem 
gairebé sempre el president xerrant 
sol quan, a les 12 de la nit, obrien les 
portes al públic i entrava el personal.

Entrats ja els 90, alguns pilots i copilots 
van fer el salt a l’Escuderia Terrassa, 
on l’amic Enric Sans ja havia encla-
vat els fonaments del que avui encara 
és una gran escuderia. Altres, com jo 
mateix, vam decidir anar a l’Escude-
ria Baix Empordà, on vam estar-nos 

pràcticament una dècada, fins que uns 
quants gironins i uns quants sabade-
llencs vam decidir muntar l’Escuderia 
PK7 Competició, amb seu a Celrà, or-
ganitzadora, els anys 2001 i 2002, del 
Ral•li PK7 Sabadell, amb molta i bona 
participació.

A finals del 2002, ens vam repartir en 
dos grups de criteris ral•lístics dife-
rents, i aquell va ser el moment  d’arre-
mangar-nos i començar a pensar a 
muntar el nostre Motor Club Sabadell.

I així, en aquest context, arribem al 
gener de l’any 2003, amb la paperas-
sa en marxa per constituir-nos com a 
club. Allò anava a tota vela. Érem una 
quinzena d’amics i ens reuníem a l’em-
presa del meu pare per debatre, xe-
rrar, explicar batalletes i, evidentment, 
per anar conformant la nova junta.
Trobar tresorer i secretari va ser força 
senzill, però, ah, amic!, trobar presi-

dent no ho va ser gens ni mica. Enca-
ra crec que vaig sortir escollit president 
per sorteig o mitjançant el joc de la pa-
lleta, no ho recordo del tot.

Un cop organitzats, vam fer un sopar 
dels socis fundacionals, uns 40, la ma-
joria dels quals encara hi som. A mi em 
va tocar anar a les assemblees, a les 
reunions d’organitzadors i començar 

amb l’aprenentatge de la política es-
portiva amb batlles i regidors, durant 
uns anys. Fins i tot vaig participar en 
dues comissions de la Federació, la de 
ral•lis i la de clàssics. 
En sis mesos ja vam organitzar  una 
prova del Campionat d’Espanya de 
Ral•lis de Terra, el I Rally Ciutat de 
Sabadell, que va ser premiada com la 
millor del certamen d’aquell any. Érem 
un club novell, però la Federació Es-
panyola va entendre que el formàvem 
persones experimentades, i no els 
vam decebre.

I així, i de mica en mica, vam co-
mençar a ser reconeguts arreu, la qual 
cosa va fer venir socis, pilots i copilots, 
simpatitzants del motor, gent que volia 
col•laborar amb l’esport... de manera 
que el club es va començar a fer gran. 
Dos ral•lis del campionat d’Espanya, 
l’Open dels Cingles, 12 o 13 edicions 
de “La Llana” de regularitat i 8 o 10 

“Llanes” més de velocitat i regularitat, 
ens han dut fins avui, 20 anys després, 
a ser un club amb més de 400 socis i 
amb un nom molt respectat arreu. 

Com diu el Jaume, en nou president: 
Salut i Motorclub... i que sigui per 
molts anys més!

Carles Aluju Camps - Secretari
Expresident 2003-2016
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Dissenyador del recorregut de la Llana
Xavier Aluju, l’excopilot que només pensa en els pilots i els copilots

Els Aluju-Camps són una nissaga 
d’aquelles que a les venes hi tenen 
més benzina que no pas hemoglobina. 
Viuen el món del motor intensament 
i des del primer dia, ara fa vint anys, 
han estat determinants per al Motor 
Club Sabadell. El Xavier, el tercer de 
la colla, situat entre el Carles i el Jordi, 
els germans més grans, i la Maria i el 
Lluís, els més joves, va ser soci fun-

dador de la nostra escuderia i avui és 
el responsable de dissenyar, cada any, 
el traçat i el roadbook de la Llana. A 
més de la benzina a les venes, té la 
sort que, durant més de 25 anys, ha 
estat copilot de ral·lis i, per tant, sap 
molt bé què ha de tenir una competició 
com aquesta per ser atractiva i  ben 
considerada.

Es va iniciar en el món de la competi-
ció  l’any 1985 amb en Benet Gallen, i 
va continuar el 1993 al costat de Fe-
rran Forés, el germà de l’Eduard, que 
aleshores els feia d’assistència, en el 
si de l’escuderia Baix Empordà, però 
després van passar a PK7 Competició, 
igualment gironina i radicada a Celrà. 
Quan l’Eduard Forés també va voler 
competir en ral•lis com el seu germà, 
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el Xavier va fer-li de copilot. Van fer 
equip durant més de dues dècades i 
van córrer als campionats de Catalun-
ya i d’Espanya indistintament, en asfalt 
i terra, al Grup N, fins que, per la im-
possibilitat de fer-ho compatible amb 
la seva feina professional, el Xavier ho 
va haver de deixar. L’Eduard va conti-
nuar competint i va arribar a guanyar 
el campionat d’Espanya de Terra el 
2011. “Vam córrer amb Renault R5 GT 
Turbo, Ibiza Copa i Kit Car, Mitsubishi 
Lancer i Citroën DS3. Amb l’Eduard 
─explica el Xavier─ sempre ens hem 
entès molt bé, tenim un feeling espe-
cial, i la mateixa visió sobre el món de 
les carreres. Ens ho hem passat molt 

bé junts.”

L’any 2001 i 2002, encara amb PK7 
Competició, el Xavier i la resta dels 
seus companys d’afició, van portar de 
nou els ral·lis a Sabadell, organitzant 
conjuntament dues edicions del Ral·li 
PK7 Sabadell. Feia 30 anys que Sa-
badell no acollia una prova ral·lística, 
des de l’última edició ─la cinquena─ 
de la Llana de la primera època. A la 
prova del 2002, el Xavier i l’Eduard 
Forés, amb un Mitsubishi Lancer, van 
quedar segons. A partir d’aleshores, el 
Xavier i la colla local de benzinaferits 
van fundar Motor Club Sabadell. Els 
anys 2003 i 2004, ja com a MCS, van 
organitzar el Ral·li Ciutat de Sabadell, 

puntuable per al campionat d’Espan-
ya de ral·lis de terra. Hi van participar, 
entre altres, l’Isidre Esteva i el Joan 
Nani Roma, que es preparaven per 
al Dakar, perquè llavors motocicletes 
i automòbils podien competir plegats. 
El Ciutat de Sabadell va ser el millor 
ral·li del campionat per la seva magní-
fica organització.

L’experiència que acumula el Xavier 
en el món dels ral·lis li ha anat sempre 
molt bé per dissenyar el recorregut de 
la Llana, els trams especials, els trams 
d’enllaç, les rutes alternatives, la ubi-
cació dels parcs tancats i els reagrupa-
ments... No és una feina que faci sol, 

ja que normalment ho compar-
teix tot amb l’Eduard Forés, 
amb qui continua fent equip, 
com en aquells anys que co-
rrien junts. “Habitualment ─de-
talla─ comencem per concre-
tar les limitacions que tenim, 
ja siguin mediambientals, de 
l’activitat de la zona o econò-
miques, i consultem també els 
ajuntaments dels municipis 
afectats. Tot seguit, i durant 
dos o tres dies, recorrem els 
trams que pensem que poden 
ser interessants per analit-
zar-los sobre el terreny i veure 
les possibilitats que ofereixen. 
A partir de tota aquesta infor-
mació, dissenyem 6 o 7 op-
cions d’itineraris, de les quals 
en presentem 2 o 3 a la junta 
perquè decideixi.”

Més enllà dels condicionants 
que els venen imposats per les 
característiques i servituds del 
territori, però també per la jun-
ta, la prioritat del Xavier és mo-

lestar el mínim la gent de la zona i fer 
que el recorregut sigui divertit per als 
pilots i copilots: “És important que s’ho 
passin bé ─diu─, que els trams siguin 
variats, que no hi hagi rectes molt llar-
gues i que tinguin passatges de tota 
mena, ràpids i lents, corbes tancades, 
angles, corbes ràpides... Hem de mirar 
que els bucles siguin dinàmics i que els 
trams els agradin. Les especials són 
sensacions i l’experiència d’haver-ho 
viscut assegut al costat del pilot m’aju-
da molt.” Aquesta experiència dilatada 
fa que quan redacta i prepara el road-
book del ral·li tingui sempre molt en 
compte el paper del copilot: “La meva 
obsessió ─confessa el Xavier─ és que 
el roadbook respongui fidelment a la 

realitat i que el que indica el paper si-
gui el que el copilot veurà a la carrete-
ra. Les angoixes dels copilots s’han de 
minimitzar per donar-los seguretat. Ja 
tenen prou pressió.”

Un cop té la feina feta, tant pel que fa al 
disseny dels trams com al redactat del 
roadbook, el Xavier passa tota la infor-
mació a l’Albert Sánchez, que també 
té experiència de copilot, perquè la re-
passi i comprovi sobre el terreny que 
tot encaixa i que no hi ha desajustos 
entre la realitat i la informació que 
es facilitarà als equips participants: 
“L’equip de l’Albert ho acaba d’ajustar 
─explica─ perquè fan les medicions 
de les distàncies amb equips de preci-
sió. A continuació es posen varetes, es 
fan els encintats i s’instal•la la cartelle-
ra necessària. La setmana abans de la 
prova es torna a repassar tot.”

Parlant de trams, a Xavier Aluju un 
dels que més li agraden dels molts 

trams històrics que hi ha a Catalunya 
és el d’Osor, entre Cladells i Anglès, 
però també té molt bon record del 
tram entre Sant Hilari i Arbúcies. Del 
recorregut d’aquest any de la Llana, 
considera que el tram Canes-Santigo-
sa serà el més divertit per als pilots, 
perquè és nou. El Xavier i l’Edu han 
decidit girar-lo i fer-lo en sentit contrari 
al d’altres ocasions: “És un tram ─diu 
satisfet─ que té de tot: hi ha pujada, 
baixada, rectes, corbes lentes i ràpi-
des... S’ho passaran bé.” De cara a 
l’any que ve el Xavier i l’Edu volen fer-
la grossa, però ell no explica com de 
grossa. Haurem d’esperar, doncs.

Text i fotos: Manel Camps Bosser.
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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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DEIXA'NS ACOMPANYAR-TE 
EN EL TEU VIATGE!

Donya Estasia, 14  - 17500 Ripoll
609332994 - 609332995
autocars@taxiscoll.com

www.taxiscoll.com

Crta. de Les Llosses, s/n - 17512 Les Llosses
Telf. 972 70 19 02 
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Jordi Simón: 
“Quan es corri la Llana jo estaré lluitant pel campionat d’Europa.”

“Em deixaries la teva Vespa? Voldria 
provar si la puc conduir.” Aquesta pre-
gunta, i sobretot la resposta afirmativa 

que va rebre per part del propietari de 
l’escúter, va canviar la vida del Jordi, 
el protagonista d’aquest article i l’únic 
pilot amb llicència de motocicleta del 
Motor Club Sabadell. 

Era al Circuit de Can Padró, a Castell-
bell i el Vilar. El Vespa Club de Saba-
dell havia organitzat una cursa de re-
sistència i ell hi havia col·laborat com 
a bandera, assegut a la seva cadira de 
rodes. Després de tres hores veient el 
pas dels pilots, s’havia adonat que per 
conduir una Vespa no calia fer servir el 
peu esquerre. Volia provar-ho.

Feia uns anys que, com a conseqüèn-
cia d’un accident de trànsit, li havien 
hagut d’amputar la cama esquerra per 
sobre del genoll i reduir-li la mobilitat 
del colze del braç  esquerre, també. 
Li va passar a la carretera de Vilade-
cavalls quan la furgoneta de la feina 
que conduïa va col·lisionar frontalment 
amb un camió que va tancar-se massa 
en un revolt. Va ser un instant. Tenia 
20 anys.

Avui, vint-i-set anys més tard, Jordi Si-
món Gelabert és un destacat pilot de 
velocitat en motocicleta dins la catego-
ria Handy ESBK, inclosa en el campio-
nat nacional de Superbike. Hi participa 
amb el seu propi equip, l’Ortoservei 
Racing, pilotant una Yamaha R6 de 
600 cc adaptada i amb el patrocini de 
VICAIR, especialistes en la fabricació 
de coixins d’aire, i VERMEIDEN, fabri-

cants d’ajudes tècniques a la mobilitat.
D’aquesta manera, el Jordi, veí del ba-
rri de Covadonga de Sabadell, ha fet 

realitat el somni d’infant de ser pilot de 
motocicleta, perquè molts anys abans 
de tenir el carnet per conduir-ne, ja 
duia motocicletes de trial i enduro.

Va ser el sabadellenc Álex Cruz, el mi-
llor pilot motociclista paralímpic català 
i espanyol, campió d’Europa i subcam-
pió del món, que volia introduir la ca-
tegoria Handy al campionat espanyol 

de motociclisme, qui el va animar a 
participar-hi. L’any 2019 va debutar al 
circuit Ricardo Tormo de Xest, de ma-
nera que aquest any 2023 serà la seva 
cinquena temporada. A la primera 
cursa va caure, li calia adaptació. Per 
aconseguir-la va decidir anar a França 
que, juntament amb Itàlia, són els paï-
sos pioners i on hi ha més tradició en 
aquest tipus de categories motociclis-
tes. Allà va acabar les dues carreres 
que va córrer i va competir sense mo-
lestar els pilots que ja feia anys que 
corrien. Per a ell va ser una magnífica 
experiència que li va donar molta au-
toconfiança.

A partir d’aleshores tot va ser diferent, i 
els èxits es van encadenar, de manera 
que les temporades 2020, 2021 i 2022 
va pujar al pòdium dels 600 cc des de 
la primera cursa i en tots els circuïts 
en què va competir: Xest (València), 
Jerez de la Frontera, Los Arcos (Nava-
rra) o Cartagena (Múrcia). 

De cara a aquesta temporada, a l’oc-
tubre, al circuit navarrès de Los Arcos, 
està prevista la disputa del campionat 
d’Espanya de Superbike (ESBK) i, 
possiblement, l’1 i el 2 d’abril es des-
placi al circuit de Jerez per disputar 
per primera vegada el campionat d’Eu-
ropa.  

Text: Manel Camps
 Fotos:Arxiu J Simón
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0:10:00

0:40:00 2:10:00

Kms. Kms. Kms. Temps Promig Hora
T.C. Enllaç Totals Sector km/h 1er.

0 8:00

1 13,620 13,620 00:25 32,69 8:25

14,175 00:03 8:28

Tancament i obertura: 7:38 10:38

2 14,755 28,930 00:42 41,33 9:10

7,024 00:03 9:13

Tancament i obertura: 8:23 11:23

3 0,568 7,592 00:15 30,37 9:28

00:15

4 00:24 9:43

5A 43,808 43,808 01:00 43,81 10:43

(21,199) (72,751) (93,950) 00:20 5
5B 11:03

6 13,620 13,620 00:30 27,24 11:33

14,175 00:03 11:36

Tancament i obertura: 10:56 13:46

7 14,755 28,930 00:42 41,33 12:18

7,024 00:03 12:21

Tancament i obertura: 11:41 14:31

8 21,625 28,649 00:41 41,93 13:02

11,015 00:03 13:05

Tancament i obertura: 12:25 15:15

9 1,171 12,186 00:18 40,62 13:23

00:15

10 13:38

11A 26,966 26,966 00:38 42,58 14:16

(32,214) (78,137) (110,351) 01:00 11
11B 15:16

12 22,616 22,616 00:38 35,71 15:54

11,015 00:03 15:57

Tancament i obertura: 15:17 18:07

13 22,669 33,684 00:55 36,75 16:52

15,581 00:03 16:55

Tancament i obertura: 16:15 19:05

14 9,800 25,381 00:42 36,26 17:37

15,026 00:03 17:40

Tancament i obertura: 17:00 19:50

15 1,700 16,726 00:28 35,84 18:08

00:15

16 00:20 18:23

17A 10,990 10,990 00:23 28,67 18:46

(41,622) (67,775) (109,397) 00:30 17
17B 19:16

18 19,733 19,733 00:40 29,60 19:56

15,581 00:03 19:59

Tancament i obertura: 19:19 22:09

19 9,800 25,381 00:42 36,26 20:41

15,026 00:03 20:44

Tancament i obertura: 20:04 22:54

20 11,316 26,342 00:46 34,36 21:30

(30,607) (40,849) (71,456)

Totals Ralli 125,642 259,512 385,154 32,62%

Sortida de sol 07:34 / Posta de sol 20:16 

TC 10
CANES - SANTIGOSA 2 - N260a pk102,9 a GI-521 pk10,2

20
Parc Tancat Plaça del Monestir - Final Ral·li -                             

Podi Plaça de l'Ajuntament                                    

TC 9
LLAÈS 2 - Camí des Ferrers / Camí de Llaès

19
Previ Canes - Santigosa

REAGRUPAMENT 3 - Sant Joan de les Abadesses

Sortida reagrupament Sant Joan de les Abadesses

4ª
 S

E
C

C
IÓ

16
Entrada Parc d'Assistència Ripoll

Parc d'Assistència 3 - Av. del Textil

Sortida  Parc d'Assistència Ripoll
18

Santa María de Besora

TC 8
CANES - SANTIGOSA 1 - N260a pk102,9 a GI-521 pk10,2

15
Entrada reagrupament Sant Joan de les Abadesses

TC 6
ALPENS 2 - BP-4654 pk26,9 a pk15,3

Santa María de Besora

TC 7
LLAÈS 1 - Camí des Ferrers / Camí de Llaès

Previ Canes - Santigosa

13

14

REAGRUPAMENT 2 - Alpens

Sortida reagrupament Alpens

3ª
 S

E
C

C
IÓ

10
Entrada Parc d'Assistència Ripoll

Parc d'Assistència 2 - Av. del Textil

Sortida  Parc d'Assistència Ripoll
12

Previ Alpens

TC 5
ALPENS 1 - BP-4654 pk26,9 a pk15,3

9
Entrada reagrupament Alpens

TC 4
MALANYEU-LA NOU 2 - Ctra. Malanyeu

8
Previ Alpens

TC 3
GOMBRÈN-LA POBLA 2 - GI-402 pk 0,15 al pk 10,35 del a B-402

7
La Nou de Berguedà

REAGRUPAMENT 1 - La Nou de Berguedà

Sortida reagrupament la Nou de Berguedà

2ª
 S

E
C

C
IÓ

4
Entrada Parc d'Assitencia Ripoll

Parc d'Assistència 1 -  Av. del Textil

Sortida Parc d'Assistència Ripoll
6

Gombrèn

TC 2
MALANYEU-LA NOU 1 - Ctra. Malanyeu

3
Entrada reagrupament la Nou de Berguedà

TC 1
GOMBRÈN-LA POBLA 1 - GI-402 pk 0,15 al pk 10,35 del a B-402

2
La Nou de Berguedà

Sortida  Parc d'Assistència Ripoll - Inici Ral·li -

1ª
 S

E
C

C
IÓ

1
Gombrèn

ITINERARI
Dissabte 1 d'abril de 2023

CH/TC INFORMACIÓ SECTOR
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Richard Genescà: “L’accident m’ha fet veure que tinc 60 anys i 
tinc temps per pensar-me bé on posaré el cul quan torni a competir.”

L’any passat, va guanyar el Ral·li de 
Lloret de Mar, que obria la temporada, 
i aquest any, al mateix ral·li, ha tingut 
l’accident més greu de la seva carrera 
com a pilot. La vida és així. “Mai abans 
no m’havia hagut d’estar cinc dies hos-
pitalitzat com m’ha passat ara”-─ex-

plica Richard Genescà des d’Empu-
riabrava, on resideix actualment i es 
refà de les nou costelles fracturades─. 
“Fa molts anys, més de trenta -─afe-
geix─-, que vaig tenir un altre accident  
important amb un Porsche GT Turbo, 
però no em van haver d’ingressar a 
l’hospital.”

Aquest any no podre sortir a la Lla-
na per guanyarla

Amb el seu fidel copilot, Fabrice Nam-
bruyde, que va patir, així mateix, le-
sions greus de les quals també s’està 
refent, van sortir de la carretera durant 
la nit en un dels trams especials de la 
prova. Circulaven més ràpid del que 
tocava, segons sembla, per una con-
fusió en les notes. Malgrat els més 
40 anys competint i d’haver corregut 
268 ral·lis, sempre hi ha una primera 
vegada. Això farà que no pugui sortir 
a La Llana d’enguany, com hauria vol-
gut, per guanyar-lo. L’any passat ja era 
el seu objectiu, però van quedar a 16 
segons d’Albert Orriols i Christian Mo-
reno, els guanyadors. “Ells coneixien 
millor el terreny que nosaltres, però si 

hagués tingut els mateixos neumàtics 
que l’Albert ─diu somrient─ els hau-
ríem guanyat. M’agrada La Llana, en 
tinc un record molt bo i volia tornar-hi. 
Està ben concentrat, no hi ha molts 
quilòmetres d’enllaços i els trams són 
variats i exigents.”

Una família amb benzina a les venes

Genescà, de pare català ─de ca l’ermi-
tà de Sant Llorenç Savall─ i mare fran-
cesa ─d’Argelers-sur-Mer o de la Ma-
renda─ va néixer a Perpinyà el 1962. 
El pare va marxar del poble cap a la 
capital del Rosselló en bicicleta l’any 
1957. Tenia 25 anys i no suportava 
la dictadura franquista. En un ball de 

festa major a Estagell, a les Corberes, 
va conèixer la Simone Richard i, més 
tard, es van casar. Uns anys després 

va néixer el Richard, Richard Genescà 
Richard, que es va iniciar en el món 
dels ral•lis com a copilot a finals dels 
anys 70, amb un Simca 1000 Rallye 
2. El 1980, quan ja tenia 18 anys, va 
decidir agafar el volant d’un Renault 5 
LS i participar al Ral·li de Sant Feliu de 
Codines, que organitzava el seu cosí 
Albert Genescà. Portava de copilot la 
que seria la seva esposa, la Patricia, 
però “teníem massa discussions i vam 
decidir de parar de córrer junts” –diu─. 
D’ençà d’aleshores, són parella i ella 
sempre ha estat al seu costat, donant-li 
suport i col•laborant en el que calgui 
en l’equip. Tenen dos fills, el Guillaume 
i l’Arnaud, que també corren ral•lis, un 
amb un Subaru M15 i l’altre, amb un 
Skoda Fabia R5, com el pare.

Tota la vida del Richard ha estat re-
lacionada amb el món de l’automòbil, 
però especialment amb la planxisteria. 
Carrosser de formació i de professió, 
amb només 22 anys va crear Carros-
series du Sud, que avui és el taller 
de reparació de planxa i pintura més 
important de Perpinyà. Ara, després 
de 36 anys fent-lo créixer i volent-se 
retirar de la vida professional activa, 
se l’ha venut als seus caps de taller. 
Paral·lelament, però, Genescà té 
dues empreses més, una de servei de 
grues, que actualment té 60 vehicles 
grua i fa uns 150 serveis diaris, i una 
altra, Solution DEP (de DÉPannage), 
dedicada al disseny i a la fabricació 

externalitzada de grues per als gruis-
tes francesos. Avui, però, l’empresa 
del servei de grues la porta l’Arnaud, 
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Martí Juanals Bofill, 
llicència per manar... aplicant els reglaments!

Avui parlarem d’una figura que és 
bastant desconeguda. Es tracta del 
president del Col·legi de Comissaris 
Esportius. De ben segur que hi ha 
molta gent que deu haver sentit, per 

exemple a les retransmissions de la 
Fórmula 1, que quan es parla de les 
decisions dels comissaris tothom calla 
i escolta amb molta atenció. I no n’hi 
ha per a menys. Són la màxima auto-
ritat, decisiva en totes les proves auto-
mobilístiques arreu del món i, per tant, 

també al nostre ral·li.

En Martí Juanals, el president dels 
“Esportius” de la Llana, és una per-
sona que té llicència d’oficial des del 
1984 i de comissari esportiu, director 
o secretari de cursa des del 1987. 
D’això fa temps, i molt! També presi-
deix l’Escuderia Baix Empordà des de 
finals del 2003, és el delegat de Girona 
de la Federació des del 2001 i té un 
munt de ral·lis organitzats per la EBE 
a l’esquena. Anys enrere, fins i tot feia 
dues i tres proves l’any. És un crack, 
que diréim ara. 

És una persona que els que el co-
neixem l’estimem molt perquè, malgrat 
el seu fort caràcter ─no és estrany, 
amb la història automobilística que 
du a sobre, maldecaps inclosos─ no 
deixa de ser un dels pocs imprescin-
dibles que ens queden a les curses, 
d’aquells que saps que mai fallarà, 
d’aquells que gairebé sempre tenen la 

resposta correcta. Jo, personalment, 
me l’he guanyat, perquè en el fons és 
una persona molt amable i maca, però 
ell sovint va de dur.

Em comenta, tot xerrant, que exer-
cint d’esportiu tens una gran respon-
sabilitat amb pressió afegida, perquè, 
sobretot cap al final de cada prova, 
és quan hi ha un munt d’equips amb 
acompanyants, el director de Cursa 
o el president del club mateix (per fer 
l’entrega de premis) a l’espera que 
es prenguin les decisions tècniques o 
esportives de darrera hora per poder 
treure una classificació final. I jo l’en-
tenc, perquè com a president de club 
la pressió la tens només una vegada 
l’any, però imagineu-vos ell, que fa de 
mitja unes 20 proves cada temporada!

En definitiva, li hauríem de fer un mo-
nument.

  Carles Aluju Camps
Expresident 2003-2016

Secretari

i la de disseny la comparteix amb el 
Guillaume.

En les quatre dècades que fa que 
competeix en el món dels ral·lis, tant 
a França com a Catalunya, a Espanya 
i Portugal, Richard Genescà ha guan-

yat una trentena de ral·lis i ha fet molts 
podis. Ha estat campió de la Copa de 
França i ha conduït una vintena de ve-
hicles diferents. Només l’any 1988 va 
deixar de córrer per dedicar-se plena-

ment a la construcció de casa seva a 
Perpinyà. La relació d’automòbils que 
ha pilotat és llarga: Renault R5 LS, 
Alfa Romeo GTV2000, Porsche 911, 
Porsche 911 GT Turbo, Renault 5 TS, 
Renault 5 GT Turbo, Renault 11 Turbo, 
Honda Civic VTEC, Honda Civic VIT, 

Mitsubishi Lancer EVO IV, V, VI i VII, 
Toyota Celica, Honda S 2000, Subaru 
A WRC ex Colin McRae, Subaru Wild 
Car, Renault Clio R3 Sport, Toyota 
Celica WRC ex KanKkunen i dos Sko-

da Fabia R5, un el pilota ell i l’altre, el 
seu fill Arnaud. 

D’entre tots els vehicles que ha pilotat, 
ell tria el Toyota Celica i no descarta 
tornar-lo a pilotar d’aquí uns mesos, 
quan s’hagi recuperat i reprengui la 
competició: “És un automòbil brutal 
─explica─ per les bones reaccions 
que té. Quan acabes un tram està sec, 
perquè conduir-lo et dona molta feina. 
És el millor.” L’Skoda Fabia R5 que 
condueix actualment també és molt 
bon cotxe, molt ràpid i estable per-
què, segons comenta, porten 150 kg 
de planxes de ferro al centre del basti-
ment, a sota, arran de terra, de manera 
que el centre de gravetat és molt baix i 
això els dona molta estabilitat i un pas 
de corba molt ràpid. Aquesta velocitat 
amb què es competeix actualment és 
el que més el fa pensar, i ara, malau-
radament, té temps per fer-ho: “L’acci-
dent ─acaba Genescà─ m’ha fet veure 
que tinc 60 anys i no sé encara què 
faré, potser em toca afluixar una mica. 
Tinc temps per pensar bé on posaré el 
cul quan torni a competir.”    

Text: Manel Camps
Fotos: Monica Doallo
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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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En aquest tram curt, de 2,2 km, tindrà lloc el Shakedown. És un tram situat molt a prop de Ripoll i del parc 
d’assistència que, a més, també té  un bucle molt curt, la qual cosa permetrà que els equips participants 
puguin fer-hi les proves durant la tarda de divendres. Es tracta d’un tram de l’antiga N-152 que ja no es 
fa servir i que esdevé una barreja dels trams del ral·li concentrats en aquesta especial.
L’únic tram d’accés, ja que comença i finalitza a la C-17, on és prohibit aparcar, es fa per la sortida 89 
(Terradelles) direcció Ripoll-Vic, i cal aparcar el cotxe al camí de terra i passar el pont que travessa la 
C-17 i surt just a l’inici del tram.

Descripció del tram:

Terradelles
 2,200 Km
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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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Guia dels espectadors amb Telegram
Seguir el ral·li  en directe des de la base ja és possible

Aquest any volem fer un pas més en-
davant i creem la guia interactiva per 
als espectadors, on no només troba-
ran disponible tota la informació de la 
cursa (mapes, horaris, llista d’inscrits, 
localitzacions Google maps, etc.) sinó 
que també tindran totes les notícies 
que se’n  publiquin abans, durant i 
després de la prova.

També es comunicaran mitjançant la 
guia tots aquells avisos que  l’organit-
zació vulgui donar al públic assistent, 
des de possibles retards fins a con-
sells de seguretat. 

Aquesta nova guia dels espectadors 
s’ha creat a partir de la petició del pú-
blic mateix  de tenir tota la informació a 
través del mòbil i de rebre-la de prime-
ra mà, de  la direcció de cursa.  Com 
que vam veure que podria ser una 
eina útil, no vam dubtar a posar-la en 
marxa i creiem que, de ben segur, serà 
una gran aportació. Gràcies.

Safe ral·li: Una gran aportació i expèriencia en seguretat del MCS

Després de l’èxit de la passada edi-
ció, en què es va posar a prova SAFE 
RALLY amb més vint persones com-
partint informació amb la direcció de la 
cursa, en aquesta edició torna ja per 
implantar-se com a sistema d’informa-
ció compartida per tenir un ral·li més 
segur, tant per als participants com per 
al públic assistent. 
Safe Ral·li permet compartir la infor-

mació d’un grup d’aficionats assistents 
a la prova com a públic, que s’hi han 
ofert anteriorment, i que comuniquen 
tot allò que passa al seu voltant, ja si-
gui la retirada d’un vehicle, problemes 
d’algun participant o qualsevol infor-
mació que creguin necessari compartir 
amb la direcció de cursa que, alhora, 
està informada i informa durant tot el 
ral·li tant de successos esportius com 

d’afectacions 
a la prova. 
D ’ a q u e s t a 
manera. l’or-
g a n i t z a c i ó , 
gràcies a la 
col·laboració 
del públic, pot 
tenir constàn-
cia de moltes 
inc idènc ies 
en el mo-

ment mateix que passen. Si no fos per 
aquest sistema, seria molt difícil  tenir 
constància d’aquesta informacions, 
que ajuda molt perquè hi hagi un bon 
desenvolupament de la prova i, a més, 
augmenta en gran percentatge la se-
guretat de la caravana dels vehicles 
participants i dels seus pilots. 
Alhora, aquest grup és informat al mo-
ment de qualsevol qüestió que vulgui 
saber sobre el desenvolupament de la 
prova, perquè està en contacte directe 
amb l’organització. 
L’objectiu, doncs, és ben clar: augmen-
tar la seguretat  de les proves i fer-ne 
partícips, justament, els que volen el 
millor per al nostre esport.

SAFE RALLY, gaudim d’un ralli segur.

Text: Edu Fores
 Fotos: Mònica Doallo
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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 
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L’edició d’enguany inclou una versió nova d’aquest tram. Començarà al km 0, situat dins de la població 
de Gombrèn, la qual cosa facilitarà apropar la prova al seus habitants i els aficionats, a més, podran gau-
dir dels serveis d’hostaleria d’aquesta població. Es preveu una sortida molt maca, en aquesta especial.
Al km 3 de tram es passarà per la cruïlla de Montgrony que, a part de ser el punt d’inici de la passada 
edició, és un accés fàcil per als aficionats. El tram continua en direcció a la Pobla de Lillet per tot un 
seguint de corbes serpentejants que passen per la rasant del coll de Merolla fins a arribar a la cruïlla de 
Sant Jaume de Frontanyà. Aquest cop es farà recta, amb la qual cosa esdevindrà un altre punt d’accés 
per als aficionats.
El tram acaba just a 500 m de la Pobla de Lillet, cosa que també farà que hi hagi bastant públic que pugui 
gaudir del final d’aquest tram. L’accés i l’aparcament per al final de tram és molt bo i també hi ha molts 
llocs per esmorzar dins La Pobla, a més de benzinera.

Descripció del tram:

Gombrèn - La Pobla
 14,200 Km
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Esteban Munné i Olga Feliu.
La parella de la Regularitat 55

L´Esteban Munné Campos i l´Olga Fe-
liu Baciana són parella i participen a la 
modalitat de regularitat en les diferents 
proves que es fan a Catalunya. Socis 

del nostre club des de bon comença-
ment, volem saber-ne una miqueta 
més, d’ells. 
Després d’un 2022 pletòric, comencen 
la temporada amb una segona posició 
scratx en regularitat al ral·li de Lloret i 
amb el premi gros del sopar dels cam-
pions: les tandes al Circuit de Calafat.   
  
Els orígens amb un Golf

De jove ja vaig fer ral·lis, però en aquella època 
eren de velocitat i amb el matrimoni i els fills no 
era fàcil fer-ho compatible.

L’any 2018, l´Olga i jo vam anar a veure, com 
a turistes, el Ral·li d´Hivern a Viladrau. Allà ens 
vam fixar en un VW Golf amb un cartell que deia 
“en venda”. Vam decidir comprar-lo i així va co-
mençar tot. No en teníem ni idea, de regularitat, 
no coneixíem ningú, la gent tampoc no ens aju-
dava gaire, els cursos que fèiem no ens explica-
ven del tot la realitat... i així ens vam plantar al 
primer ral·li, del qual gairebé ens en van exclou-
re per excés de velocitat. L’Olga hi afegeix: “Jo 
et podria dir que el Blunik ha estat un turment i 
un malson per a mi. Hi he somiat i tot, no m´atre-
via a prémer cap botó, li tenia molta por.”

Un bon inici de temporada 2023

Quan vas ben calibrat, les mesures estan bé i 
Quan vas ben calibrat, les mesures estan bé, 
el cotxe funciona a la perfecció i tens una mica 
de sort, les coses surten bé, com en el Ral·li de 
Lloret, el primer d´enguany. Va ser molt emo-

cionant, perquè vam arribar els tres primers se-
parats per poques dècimes a manca dels tres 
últims trams i estàvem tots molt nerviosos. Vam 
filar tan prim i amb tanta angoixa que tots tres 
vam patir sortides de carretera. Tot i així, vam 

quedar contents amb la 2a posició final.
Aquest 2023 hem començat bé i això ens ha ani-
mat a fer les proves del Campionat de Catalunya 
de regularitat. També farem alguna prova de la 
Copa Gironina i estem preparant, a més, amb 
molta il·lusió, el Ral·li de Portugal.

Què és per a vosaltres el Ral·li de la Llana?

És un ral·li en què sempre hem gaudit molt. Ja 
hi hem participat en dues ocasions i aquest any 

serà la tercera. És una cursa que ens agrada 
tant per l’organització com pels trams, que són 
diferents. Hem mirat els vídeos d´enguany i hi 
ha dos trams que són excepcionals, la Nou i 
Llaés, trams estrets on  ens ho passem molt bé. 
Llaés és, sens dubte, el nostre preferit.

 i el Motor Club Sabadell?

Quan varem començar, eal 2018, veam estar 
buscant un club i preguntant a companys de 
confiança, que ens van recomanar el Motor 
Club Social, i la veam ben encertar. Vull dir que 
ni l´Olga ni jo som gent de molta activitat social, 
però gràcies a la vostra actitud i ajudaes ens 
sentim integrats en aquest club.

Ens agrada molt el sopar de campions que feu 
cada any, i el campionat social crec que és una 
molt bona idea, ja que permet a tots els socis te-
nir la possibilitat de guanyar premis sense haver 
de guanyar cap campionat.

El premi gros del sopar de Campions

A més enguany, a mi, que no em tocava mai res 
mentre veia els companys que  se’n duien sa-
marretes, va i em toca el premi gros del sorteig 
amb les tandes al Circuit de Calafat! Ens fa mol-
ta il•lusió i estem esperant que ens informin so-
bre com funciona per poder anar-hi i provar-ho. 

D’aquesta manera, amb el suport de Cop de Gas 
i Motor Club Sabadell, l’Esteban tindrà l’oportu-
nitat de participar en una prova de velocitat en 
circuit, amb un premi que inclou la inscripció, el 
vehicle de lloguer, la benzina i el pneumàtics.

Text: Albert Sánchez
 Fotos: Arxiu Munné-Feliu
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Tram inèdit espectacular durant tot el recorregut. És especialment estret i amb molts giravolts fins a la 
cruïlla en angle de Malanyeu, un bon lloc per gaudir d’aquest tram on, just a 100 m, hi ha la fonda Ca 
l’Anglada, on podeu gaudir d’un bon àpat. A partir d’aquest punt, la carretera es torna més ràpida, passa 
pel Coll i baixa cap a la Nou de Berguedà, però encara quedaran tot un seguit de corbes amb uns parat-
ges preciosos per arribar a la cruïlla de la Clusa per, tot seguit, finalitzar el tram a 300 m. 
Aquest tram no té accessos intermedis.
Després de la primera passada de l’especial, just al centre del poble de la Nou, hi haurà el reagrupament 
i es podrà gaudir dels vehicles  i dels participants de ben a prop durant una bona estona, així com sen-
tir-ne les  declaracions. Podrem fer un bon esmorzar o dinar a la fonda Can Marginet com al Restaurant 
Camprubí, just davant del reagrupament.

Descripció del tram:

Malanyeu - La Nou
 7,000 Km
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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
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Chatarrin Team:
La maduresa d’un equip que va néixer fa una dècada. 

Aquest any no correran la Llana per-
què volen participar en el Campionat 
d’Espanya de Regularitat. És una ma-
nera molt chatarrina de celebrar els 
primers 10 anys que fa que compe-
teixen en ral·lis. Després de guanyar 
tres vegades consecutives el Campio-
nat de Catalunya de Regularitat (2019/
RS, 2021/RSS i 2022/RSS) és lògic 
que necessitin una dosi d’adrenalina 
més gran.

El Jose i el Sidru han guanyat tres 
vegades consecutives el campionat 
de Catalunya de Regularitat RS i 
RSS sobre asfalt, i el 2023 participa-
ran en el campionat d’Espanya.

JJosé Luis Moreno Arjonilla ─el Jose─ 
i Isidre Noguera Fiol ─el Sidru─, for-
men el Chatarrin Team i fa una dècada 
que comparteixen amistat i passió pels 
ral·lis. Es diuen germans, però només 
són dos bons amics que són feliços 
cremant benzina. L’un condueix i l’altre 
llegeix (el roadbook i el Terratrip). Un 
té arrels a Còrdova i l’altre, a la plana 
de Vic; un és empresari de mudances 
i l’altre, cap d’un magatzem logístic; un 
viu a les Masies i l’altre, a Sant Hipòlit, 
però tots dos són del Voltreganès. 

Des de fa sis anys, corren amb els co-
lors del Motor Club Sabadell. “Gràcies 
a l’Albert Sánchez ─explica el Sidru─ 
som on som. Ell ens va ensenyar els 
secrets de la regularitat i va ajudar-nos 
a definir la nostra manera de ser en 
el món dels ral·lis. Sempre li estarem 
agraïts. Per ell també som en aquesta 
escuderia. Abans corríem amb l’Es-
cuderia Osona, però vam canviar per 

l’Albert i la vam encertar.”

El Jose i el Sidru es van conèixer per 
casualitat, en una arrossada popular. 
El Jose necessitava un copilot i en poc 
temps van veure que s’entenien molt 
bé. El 2013 es van estrenar fent equip 
a la Volta a Osona amb un Seat 124. 
El Jose l’havia comprat un parell d’an-
ys abans a un tractant de ferro vell que 
tothom coneixia com “el Chatarra”.

D’aquí, precisament, nasqué el nom 
de l’equip. Després d’aquell primer 

ral·li vingué el segon, després el tercer 
i fins avui.

Van debutar al campionat català de 
ral·lis de regularitat sobre asfalt el 
2016. El 2017 van participar en totes 

les proves del campionat, però van 
trencar el motor del Seat. Aleshores, 
van passar al BMW E30 320i, que avui 
encara piloten i que els ha portat a ser 
capdavanters de la regularitat Super 
Sport sobre asfalt a Catalunya. Van 
estrenar-lo a la Llana del 2018 i serà 
amb aquest mateix vehicle, que faran 
el campionat d’Espanya, tot i que el 
seu taller de confiança, Guix Compe-
tició, de Sant Hipòlit de Voltregà, els 
deixarà per a alguns ral·lis un BMW 
M3 que aquest taller vol posar a dispo-
sició dels clients en règim de lloguer.

Una dècada fent equip és una fita ben 
destacable que pocs pilots i equips 
assoleixen. Aquest parell de voltre-
ganesos del MCS ho ha aconseguit i 
quan se’ls pregunta pel secret d’una 
concòrdia tan llarga són clars: “perso-
nalment ─explica el Sidru─ ens hem 
anat coneixent i ens entenem a la per-
fecció, fem molta vida junts. Pel que fa 
a l’equip, hi ha dos rols ben definits: el 
Jose és el jefe i jo el cap de premsa i el 

relacions públiques, soc la cara exte-
rior. I molt important: les nostres dones 
s’entenen i xerren molt...”
 

Text: Manel Camps
Fotos: Cris Macbuca, Roger Baulenas
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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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Ja és la tercera edició consecutiva que es fa aquest tram d’Alpens des de la cruïlla de Borredà. Potser 
és el tram més conegut tant pels aficionats com pels participants, i creiem que serà del grat de tothom. 
Hi haurà un accés intermedi per la riera de Merlès, on trobareu les instal·lacions del cobert de Puigcer-
cós, en què podreu gaudir del parc i del servei de bar-restaurant. Novament, en aquesta especial, es 
faran dues passades seguides, la qual cosa la convertirà en un punt de concentració de públic.
En acabar la primera passada del tram, els participants faran el segon reagrupament del ral·li, aquest 
cop just a l’entrada de la població d’Alpens, moment en què es  tindran els participants ben a prop i se’ls 
faran entrevistes.

Descripció del tram:

 Alpens
 11,015 Km

Ral·li de la Llana Ripollès 2023 33



Castell de Besora Salt del Mir Els Bufadors

Tres indrets per conèixer i descobrir:Santa Maria de Besora

Fo
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Cada estació, té uns paisatges
espectaculars!!!

La primavera: per la seva
floració, camps, arbres i flors.

L'estiu: per les rieres, gorgs i
muntanyes.

La tardor: pels bolets i tots els
colors de la natura.

L'hivern: per visitar "Els racons
de Borredà".

Visites per compartir, amb la
gastronomia i els productes de

proximitat: pa, coques,
embotits, melmelades,
formatges... i tots els

restaurants i botigues, del
poble!!!
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In memoriam
Josep Peix, ens ha deixat un entusiasta.

De les primeres persones que vaig 
contactar a Ripoll el 2020, quan ja co-
mençàvem a parlar del canvi d’ubica-
ció de la Llana, va ser el responsable 
de Grues Peix, en Josep.
Potser no soc la persona més indicada 
per fer aquestes paraules, perquè se-
gur que hi ha molta gent que el coneix 
millor que jo, però el que sí que puc re-
cordar és la seva amabilitat i les ganes 
que hi va posar des del primer minut 
per ajudar, col·laborar i formar part de 
la nova aventura que es proposava al  

seu entorn.

En Josep ens va deixar ja fa uns me-
sos en un desafortunat accident labo-
ral, i de ben segur que tota la família 
del ral·li, que va quedar en xoc en re-
bre la notícia, el recordarem de mane-
ra especial cada any durant la celebra-
ció de la Llana.
Des d’aquí volem transmetre el nostre 
condol a la família i als amics. Descan-
sa en pau, Josep.
   Jaume Marco

President MCS

TORNA L’ACTIVITAT SOCIAL
Xerrades, slot, cursets i altres competicions ompliran la seu social.

Després de la davallada d’activitat que 
va suposar per al nostre club la pan-
dèmia, podem afirmar que l’activitat 
social torna al Motor Club Sabadell i 
que ho fa amb força. El nostre local 
─ubicat Carrer de Pau Claris, 163 de 
Sabadell─ ha tornat a omplir-se de 
vida i ha acollit, des de principis d’any, 
tres esdeveniments que han tingut una 
àmplia acceptació.  

El dia 14 de gener es va fer, a la nos-
tra entitat, un curs de copilots en  què 
una vintena d’inscrits van poder gaudir 
dels coneixements de l’experimentat 
Tati Sanchis, un copilot amb més de 
tres-centes proves a l’esquena. 

També s’ha  tornat a 
engegar el Campio-
nat Social d’Slot, un 
campionat del qual 
ja  s’han fet quatre 
edicions. L’activitat, 
dirigida a tots i cadas-
cun dels socis, es fa 
al vespre durant vuit 
dijous de l’any. To-
thom competeix amb 
el mateix cotxe, per 
maximitzar la igualtat 

i el caràcter social del campionat, i es 
repliquen tant proves del mundial de 
ral·lis com proves de caràcter regional. 

És una activitat que aquí sempre ha 
tingut una gran acceptació i ens ale-
gra veure que, tot i la pandèmia que 
hem passat, la gent encara té ganes 

de venir a fer anar el gatillo una es-
tona. És molt bonic veure el local ple 
de socis, amics i del que al final som 
tots: apassionats del món del motor, i 
que per molt que aquest sigui el vincle 
que ens uneix, entre xerrades, rialles i 
bons moments s’acaben forjant bones 
amistats dins d’aquestes quatre parets 
d’enamorats de la benzina. Comenten 
els organitzadors. 

Els nostres esdeveniments es poden 
consultar al calendari que tenim a la 
nostra web (www.motorclubsabadell.
com). La següent prova del campio-
nat, què és, alhora, l’activitat social 

més propera, serà el dijous 13 d’abril i, 
no ho dubteu, us hi esperem!

Text: Roger Romero 

Fotos: Jaume Marco

Ral·li de la Llana Ripollès 2023 35



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

Transport Nacional
Transport Internacional 
Servei diari a tota França 
Servei de camió grua
Emmagatzamatge

Puigrodon, 5
Pol. Indus. Pla de Niubó
17530 Campdevànol
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Enguany el ral•li recupera aquesta especial espectacular i peculiar, tant pel  traçat com pel terra de for-
migó. 
Comença just a la població de Santa Maria de Besora, on hi ha bon aparcament i accés al tram per anar 
a les primeres i espectaculars corbes. Aquesta especial no té accessos intermedis, però compta amb 
molts llocs extraordinaris per gaudir de la prova, especialment a la zona del castell de Llaés i de  l’hostal 
La Serra de Llaés on, a més de veure-hi el ral•li, podem gaudir dels  serveis d’hostaleria i d’uns paratges 
impressionats i emblemàtics.

Descripció del tram:

 Llaés
 16,800 Km
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Sopar de Campions. 
El MCS inicia la commemoració del seu 20è aniversari.

El Motor Club Sabadell va tancar el 
2022 amb el tradicional Sopar dels 
Campions, acte amb el qual l’entitat ret 
homenatge als equips i pilots i copilots 
de l’escuderia que han destacat durant 
la temporada als diferents campionats 
de Catalunya, Espanya i internacio-
nals en què han participat.  

Aquest sopar reuneix cada any  un bon 
nombre de socis, aficionats i professio-
nals del món del motor, però aquesta 
edició ha estat una mica més especial 
que les anteriors perquè, aquest 2023, 
el MCS celebra el seu 
20è aniversari i, per tant, 
l’acte ha servit com una 

mena d’inici de la celebració.

La Federació Catalana d’Automobi-
lisme ha reconegut MCS com la mi-
llor entitat organitzadora de ral·lis 
de Catalunya de l’any 2022

L’entitat podrà celebrar els seus pri-
mers vint anys de vida en plena for-
ma i amb una prova com el Ral•li de 
la Llana, que ha estat destacada pels 
equips i pilots com una de les millors 
del calendari de la Federació Catala-
na d’Automobilisme pel seu alt nivell 
d’organització, cronometratge i capa-
citat d’innovació. El 2022 aquest reco-
neixement s’ha fet ben explícit amb el 
lliurament del premi a la millor entitat 
organitzadora de ral·lis de Catalunya 
de l’any per part de la FCA.

També es van premiar els campions 

de diferents especialitats

Com a campions de Catalunya van 
ser reconeguts Josep Borell, Francesc 
Segú José Luis Moreno, Isidre Nogue-
ra, Ignasi Segura, Jordi Auret, José 
Luis Hernández, Joan Garcia, Robert 
Izquierdo, Roger Serrador, Xavier 
Domènech i Lorena Romero. Laurent 
Puigmal ho va ser per haver aconse-
guit els campionats de Navarra, Aragó 
i València, Álex Royo com a campió de 
la Clio Cup España i Xavier de la Vega 
per l’estatal de Muntanya Classe 4.

El Motor Club Sabadell va repartir 
3.500 € en beques a pilots, copilots 
i oficials

Pel que fa al Campionat Social, en què 
els socis envien les puntuacions que 
fan a cada prova i el Motor Club pre-

mia el soci que ha participat en més 
proves, els premiats han estat José 
Luis Moreno i Isidre Noguera, inte-
grants del popular Chatarrin Team,  
com a pilot i copilot del MCS que més 
proves automobilístiques han fet el 
2022. Jordi Simón i Jordi Almirall can 
estar guardonats en l’apartat de motos 
i karting respectivament.

En la classificació d’oficials del Cam-
pionat Social, els premiats han estat 
Enric Mir, el guanyador, per davant 
d’Anna Cazorla i Edu Forés. El Motor 
Club Sabadell dona molta importància 
a la feina de les persones que actuen 
d’oficials a les proves, perquè  sense 
la seva inestimable tasca no hi hauria 
curses ni la seguretat necessària per 
disputar-les.

Cal destacar, també, que en el marc 
del campionat social, el Motor Club 
Sabadell ha lliurat 3.500 euros en be-
ques a pilots, copilots i oficials.

Autosi i Salvador Espinal, homenatjats 

El Sopar de Campions d’aquest any 
ha tingut el contrapunt emotiu amb 
l’homenatge d’agraïment que l’entitat 
ha volgut retre a Salvador Espinal, 
propietari de l’empresa Autosi que, 
des de fa 20 anys, és soci del Motor 

Club Sabadell i patrocinador principal 
del Ral·li de la Llana.

Text: Manel Camps
Fotos: Mònica Doallo
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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

GRUES TRANSPORTS & 
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Aquesta especial, enguany, és exactament igual que les de les edicions anteriors però en sentit invers, 
començant a Vallfogona per arribar, tot en baixada, fins a la magnífica cruïlla de la carretera d’Olot, mo-
ment en què es girarà cap a Sant Joan de les Abadesses per puja fins al coll de Santigosa i encarar la 
sorprenent baixada fins just abans d’arribar al municipi .
Hi ha un bon accés intermedi per la carretera d’Olot, l’únic de tot el tram.
En acabar la primera passada, els participants faran el tercer reagrupament del ral·li a Sant Joan de les 
Abadesses, just al costat del Monestir, un bon lloc per compartir una estona amb els pilots, escoltar les 
seves impressions, caminar pel passeig i veure el Monestir.

Descripció del tram:

 Canes - Santigosa
 15,073 Km
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RIPOLL
Ripoll és una vila que té molt a oferir. Hi podem trobar història, paisatges i
oportunitat de lleure; també serveis, comerç i hostaleria. El nostre municipi té
una situació geogràfica estratègica i ben comunicada que facilita el seu accés tant
per carretera com per la xarxa ferroviària.

Històricament, Ripoll ha estat
l'epicentre de la cultura catalana. No
ens podem perdre la visita al Monestir
de Santa Maria, al seu interior es
conserva una de les peces més
importants del romànic, la Portalada.
Un patrimoni que combina
perfectament amb l'entorn natural
fantàstic de la vila, amb un munt
d'indrets per visitar. Podem gaudir del
paisatge, on s'hi pot practicar l'esport,
de les festes més tradicionals i de la
seva gastronomia, que amb productes
de proximitat no deixa indiferent a cap
paladar!

què no us podeu perdre?
Mercadal del Comte Guifré - 11, 12 i 13 d'agost del 2023
Fira Europea del Formatge - 23 i 24 de setembre del 2023
Fira de Santa Teresa i Catalana de l'Ovella -
15 d'octubre del 2023
Fira de les 40 Hores - Mes de març
Festa Major de Sant Eudald - Al voltant de l'11 de maig
Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès - Mes de maig

www.ripoll.cat - www.visit.ripoll.cat

#ripollpercompartir


