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EDITORIAL
El “presi” Jaume Marco

Quan l’Albert Sànchez em va proposar fer una revista
digital per informar a tots els nostres socis i
simpatitzants de les activitats i notícies, tant a nivell de
club com individuals, el primer que li vaig dir és: ja
saps on t’has posat?
També us he de traspassar el meu sentiment, quan em
va demanar: “fes
fes ll’editorial
editorial que això ja surt a finals de
mes”. Per mi va ser un gran plaer. Penso que aquestes
iniciatives són les que fan gran un club.
Des de que sóc President, amb la feina de tota la junta
hem continuat la gran tasca que va fer el “Presi
Carles”, incorporant cursets de pilotatge sobre neu o
asfalt, copilotatge de regularitat i velocitat, excursions
de motos i cotxes, i altres activitats socials que a partir
podreu anar seguint
g
des de la revista.
d’ara p
Des d’aquestes línies vull donar les gràcies a tots
aquells socis que ho son des dels inicis, per la seva
fidelitat, i a les noves incorporacions, per haver‐nos
triat.
Però vull anar una mica més lluny. Dins de la nostra
entitat, hi ha diferents sectors: els que participen a les
diferents proves, els que donen suport visual a les
curses, els oficials que sempre estan a peu de
carretera, però també hi ha els que només estan en el
club, pagant la quota i observant des de lluny. Vull
cridar l’atenció sobre aquest darrers, penseu que el
club us dona la possibilitat de poder ajudar tant a
nivell institucional, com individual. I quina es la millor
manera de gaudir de la nostra afició, sinó es implicant‐
vos de forma directa?. Segur que dins al club hi ha un
lloc on podríeu viure més intensament l’esport i la
cultura del motor.
motor
Ara només falta que aquesta revista digital tingui el
suport de tots nosaltres i que no només la fem circular
per les xarxes socials, compartint‐la amb els nostres
amics i coneguts, sinó que ens hi impliquem més,
oferint a l’Albert informació sobre activitats en les que
participem. Fins i tot algú es podria animar a fer un
reportatge, que de ben segur serà molt interessant per
tots nosaltres o oferir la seva col∙laboració amb Albert
que segur que serà benvinguda.
Gràcies per ser i estar amb nosaltres
Salut i Motorclub

EL CLUB AL DIA
Sagi‐Falguera, sopar, dia del soci, FCA...

VÍCTOR SAGI I JAUME FALGUERA EXPLICAREN LA SEVA EXPERIÈNCIA
FENT LA VOLTA AL MÓN EN MOTO
El passat diumenge dia 16 de desembre, Víctor Sagi i Jaume Falguera , van
presentar el seu llibre “La volta al món en 100 dies” al local del nostre
club. Aquests dos motoristes sexagenaris, però amb unes intenses ganes
de viure l’aventura, van aconseguir el 2014 completar la volta al món en
moto.
Ens explicaren les seves alegries i patiments per completar una Barcelona‐
Barcelona, passant per països com Finlàndia, Rússia, Corea, Canadà i els
EUA i quines son les traves burocràtiques que van trobar, així com les
físiques i emocionals.
També compartiran amb nosaltres la documentació personal i de viatge
necessària per completar aquest projecte, o l’equipament que es van
emportar, entre altres dades d’interès.
“Donar la volta al món és un projecte difícil de dur a terme. Hi ha un
moment però, a la vida, que cal aprofitar les oportunitats perquè potser
no tornaran mai més
més” ... declaracions d
d´en
en Victor el dia de la xerrada

SOPAR MCS
Esta previst que sigui durant el mes de febrer i ll´idea
idea és que vingui per
quedar‐se. La junta vol que es celebri el sopar social cada any i que sigui
una trobada de tota la massa social de la nostra entitat on, uns i altres,
practicants de les diferents especialitats del món del motor, podrem
compartir moments i experiències viscudes durant la temporada anterior i
també gaudim amb les novetats del que ens ve per endevant. El Jaume
Marco i el Joan Molas en seran els encarregats d´organitzar‐lo.
EL DIA DEL SOCI DEL MCS
El proper dissabte 9 de febrer celebrarem el dia del soci, un dia de
“manteniment” del nostre local social. La trobada serà a les 9h. per qui
vulgui esmorzar, i a les 10h pels que ja vinguin esmorzats.
Entre les feines previstes a fer hi ha la de descongestionar una mica la sala
que fem servir com a magatzem de material que se´ns ha fet petita i
passar part d´aquest material a una altra sala, pintar una parts dels serveis
que no es va acabar durant les reformes i posar i arreglar la paret de
l´escala, enganxant noves plaques de ral.li donades i millorar l´estat de les
que ja
j hi són.
ó D´aquesta
D´
t activitat
ti it t en rebreu
b
més
é informació
i f
ió via
i mail.
il
A nivell federatiu, informar‐vos que els membres de la junta directiva Joan
Molas i Xavi Aluju van assistir a l´assemblea de la FCA i reunió
organitzadors de la FCA respectivament, en representació del MCS, per tal
d´aportar idees pel 2019. Algun dubte va quedar pendent i
serà solucionat durant la temporada.
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EL CLUB AL DIA
Campionat social d´Slot...

I CAMPIONAT SOCIAL SLOT
Coincidint amb l´inici de la temporada del mundial de ral∙lis, el Motor Club
Sabadell organitza la 1ª edició del Campionat Social d´slot que tindrà un
calendari paral∙lel al del mundial i que constarà de 14 proves
La pista, ubicada al local social del Club i dissenyada pel Jaume Marco, és
una pista molt tècnica i es fa en 17
17” els més agosarats i uns 20
20”
aproximadament per a la resta. Cada participant haurà de donar varies
voltes en la competició
Interiorment, el circuit ha estat optimitzat pels seus responsables tècnics.
L´Agustí Magnet (foto inferior) ha soldat totes les pistes, una per una per tal
de garantir que el voltatge i amperatge siguin igual en tot el recorregut,
cosa que fa que no hi hagin pèrdues de potencia en cap lloc de la pista.
En Joan Segura n'és el responsable del muntatge de transformadors i el
control de temps automàtic i el Joan Molas l'expert en dotar al circuit dels
millors comandaments de control per als participants.
El disseny i decoració de l´entorn del circuit ha estat feina d´en Marco i en Magnet, buscant objectes i material per ambientar les
diferents parts de la pista. En aquest aspecte hi ha peces aconseguides en diferents llotges i mercats de França que l´Agustí ha anat
acumulant des de fa tres anys.
En quan al reglament particular el teniu disponible i el podeu consultar al següent link de la web del MCS:
http://www motorclubsabadell com/Documents/2019 Scalextric/ReglamentC S Scx 2019 pdf
http://www.motorclubsabadell.com/Documents/2019_Scalextric/ReglamentC_S_Scx_2019.pdf
Les curses del Campionat Social, es faran el mateix
dijous que correspongui a la celebració del ral∙li
oficial del mundial en un horari aproximat de 20 a
23:30h. La primera prova serà el 24 de gener, i la
darrera el 14 de novembre.

L´Agustí Magnet fent les ultimes comporvacions al traçat de la pista del club

Els equips seran formats per dues persones, el pilot i
el “col∙locador”
col∙locador de cotxes,
cotxes i hi haurà un “director
director
observador”. El cotxe serà el mateix per cada equip
a cada prova i el posarà el club, així com el
comandament.
El model variarà prova a prova. Cada cursa constarà
de 2 a 3 minuts d’entrenaments, i de 3 a 5 minuts de
cursa.
Com veieu ens espera un campionat d´slot igual
que el mundial de ral∙lis.
d'interessant q

I per acabar aquesta secció... ¡¡¡ SOCIS TINGUE‐HO BEN PRESENT !!!
Les trobades social son els dijous a partir de les 21h al local del club.
També us invitem a tots a col∙laborar en les properes edicions d´aquesta revista aportant informació a l´agenda, gent ‘R’, activitats, ral∙lis,
mercat, etc o qualsevol altra idea que tingueu serà ben rebuda. ANIMEU‐VOS !!!
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L´ENTREVISTA
Xavi Domènech. Campió de Catalunya de Ral∙lis 2018

Xavi Domènech i Àxel Coronado amb el Citroën DS3 R5 guanyadors del Campionat de Catalunya de Ral∙lis.
En Xavi Domènech copilotat
p
per l´Àxel Coronado han estat
p
els guanyadors del Campionat de Catalunya de Ral∙lis, la
Copa Catalana de Ral∙lis d´Asfalt i la Copa Catalana de Ral∙lis
de Terra.
Quan varem decidir començar aquesta aventura de la revista
‘El Club’ una de les primeres preguntes que van sorgir va ser a
qui fem la primera entrevista. La decisió va ser unànime, al
Xavi Domènech, campió de Catalunya de Ral∙lis 2018.
El Xavi és tot un personatge, extravertit i divertit, però al
mateix temps, quan el coneixes, veus que és una persona
metòdica exigent a si mateix i molt competitiva amb tot allò
metòdica,
que fa. Home de club, és un orgull per a tots els socis del
Motor Club Sabadell tenir un crack com aquest entre nosaltres.
De fàcil paraula, només cal fer una petita introducció que ell ja
et desenvolupa extensament el tema que li proposes, un cop
això passa, el millor que podem fer és callar, escoltar i gaudir
de les lliçons que ens va donar aquests mestre...
Fantàstic 2018, campions de Catalunya de ral∙lis...
Si, vem començar l´any decidint fer el català, teníem uns
quants ral
ral∙lis
lis de terra i asfalt triats que bàsicament eren els
que puntuaven per l'absolut. Tot i la forta competència de
l´Albert Orriols (Escuderia Osona) amb el WRC, vem començar
a veure que els resultats acompanyaven i que anàvem bé en
els tres campionats i vem decidir fer l´esforç d´anar a buscar el
de terra que és el que ens quedava més llunyà. De 10 ral∙lis
que hem fet hem abandonat en un, l´Osona, una llàstima
perquè és el que més puntuava de tots, era el 50º aniversari
del ral∙li i ens feia molta il∙lusió.
Són cinc o sis victòries, la resta segones posicions, menys al
Cervera que vem fer quarts amb tota l'artilleria allà present,
amb
b en Pons,
P
B l Forés,
Basols,
F é amb
b un cotxe que esta una mica
i
per sota en quan a prestacions, més que contents, aquest
resultat ja el firmaríem cada any.
Es diu que no comets errors, no arrisques més del comte, un
dels teus punts forts és la fiabilitat...
Si, si, home, la veritat... (s'atura, pensa i segueix) ja m'agrada

q es digui
que
g això,, jja m´agrada
g
perquè
p
q en realitat és el resultat
d´una feina. Fa relativament poc que estic al món dels ral∙lis, al
2011 va ser el primer any, si que són anys però jo vinc del món
del circuits i és molt diferent la manera de fer les coses. Has de
canviar de xip i costa, costa molt, sobretot a la terra on jo tinc
l´agreujant de que soc daltònic i no veig els colors com l´altre
gent, la profunditat no la veig fins que no estic molt a sobre.
Per això, si analitzes una mica les coses, veus que normalment
a la nit “escalfo” bastant als rivals. A tothom li baixa la
percepció i els hi passa com a mi, els hi falta aquest detall que
a mi em falta de dia.
He tingut la sort d
d´anar
anar amb grans copilots com ll´Òscar
Òscar
Sánchez, Àlex Haro, Xevi Moreno, amb el Luka també i ara,
aquests dos últims anys amb l´Axel Coronado hem fet molt
bona feina i ells m´han ajudat molt. Quan fem les notes els hi
dic “jo allò no ho veig, digues fins a on donem gas, ja me´n
refio, entrem en llocs amb ombres i no distingeixo la
profunditat, no ho veig” o en els ral∙lis de terra que hem fet
enguany, quan hem sortit els primers no hi ha marques a
terra, ni senyals, no hi ha res i vas mirant lluny però el que jo
percebo no és la profunditat que realment hi ha i això hem
hagut de treballar
treballar‐ho
ho molt a nivell de notes i ser molt curosos
sobretot amb el metratge. Vull agrair en aquest sentit la feina
feta per en David Nafria (TheRallyDriver.com) que ens ha
ajudat molt i pilot i copilot hem après a fer notes i ho hem
treballat moltíssim.
Com feu aquesta feina de fer les notes ?
Nosaltres en fem poques de passades, fem una passada per
fer notes, una altra passada per repassar‐les i quan estan
repassades i són correctes, llavors tornem a passar i gravem el
tram amb la càmera.
P
Posteriorment
i
ell copii em passa les
l notes a mii i jo
j agafo
f les
l
notes i amb elles visualitzo la gravació que hem fet i vaig
repassant, repassant i repassant, tots els trams. Quan ho tinc
fet li passo les meves anotacions al copi i ell les torna a
rectificar, l´Àxel té molta paciència (se li escapa un llarg
somriure) el que passa és que ara ell també ho agraeix.
Ell fa les rectificacions i llavors ens trobem, les llegim davant

5

l ordinador visualitzant la gravació feta,
l´ordinador
feta fem els trams cantant
les notes a marxa ràpida fins que tot ens quadra i veiem que
esta bé. Finalment i sempre amb permís per escrit per part de
l´organitzador, el més proper a la data del ral.li, anem a fer una
ultima passada a cada tram del ral.li per comprovar que tot el
treball fet és correcte.

En Xavi en un moment de l´entrevista.

Les tres primeres passades que comentes les feu en un mateix
dia ?
Si, si. En un mateix dia fem tres passades a tots els trams, ens
aixequem a les 5:00 del matí allà on sigui i comencem la feina. A
la terra no tenim aquesta possibilitat, només fem la passada dels
reconeixements, la següent ja has de sortir a córrer. Enguany
podem gravar al fer aquesta passada i fem el mateix, un cop
acabem tornem cap a l´assistència, ens fiquem a l´autocaravana,
visualitzem el tram, repassem el que podem i sortim a córrer.
Déu
é nii dó Xavi,i quina
i feinada
f i d !
Al cap i la fi, és agafar un mètode de treball, fer la feina el millor
possible. De fet sempre pots patir una sortida de pista,
qualsevol dia pot passar, ja hem patit alguna sortida el que
passa que a vegades tens sortides en llocs on veus que pot
passar. Als llocs on no pots arriscar‐te a tenir una sortida has de
fer cas al que tens anotat i passar sense arriscar. De fet crec que
som els únics al món que teníem una corba que posava “dreta 8
amb por
por”, fes‐la i passa‐la i no tt´hi
hi emboliquis.
emboliquis Si no fallem,
fallem
anem segurs i no arrisquem més és perquè ho tenim anotat. En
definitiva practiquem un esport de risc però si tu vas protegit i
fas la feina que has de fer minimitzes molt aquest risc,
bàsicament és això, treballem molt amb el nostre mètode i
després el portem a la pràctica.
Al venir dels circuits tens una tècnica adquirida
però no sempre
p et dona avantatge,
g a mi m´ha beneficiat
Si, p
perquè soc molt murri amb el sentit de que les coses han d´estar
molt ben fetes, en un circuit et treuen dues dècimes en cinc
quilometres i és un món. En els ral∙lis et treuen dues dècimes i ja
hi ets, ja estàs allà amb el rival. Als circuits has de fer‐ho tot amb
precisió i ha d´estar tot al seu lloc.

Ral.li Empordà 2018.
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El primer dia que li vaig passar el check out per sortir a tram a
l´Àlex em va dir ‘tot això hem de fer ?’, li vaig dir que si que
havíem de comprovar i fer tot el que hi havia allà anotat. El
t tècnic,
tè i ell Quim
Q i Manresa
M
em va dir
di ‘estàs
‘ tà fent
f t l´ITV all
nostre
cotxe o què ?’.
Jo quan surto al matí abans d´anar cap al primer tram, ho hem
de mirar tot, des dels papers del cotxes fins a la ultima
bombeta del cotxe. En cas de que ens pari la policia perquè una
bombeta del cotxe no funciona, jo no li puc dir a l'autoritat
‘vostè perdoni, és que tinc una mica de pressa que m´estic
jugant un campionat’ res d´això ens pot perjudicar. Que em
costa a mi comprovar això ? ... i una altra cosa,
cosa aquesta me ll´ha
ha
ensenyat l´Òscar Sánchez: ‘esta inflada la roda de recanvi ?’ li
vaig dir: ‘suposo que si, això és feina del mecànic’. Si, si és feina
del mecànic però qui va dins del cotxe ? qui és el responsable ?
qui es trobarà amb una roda desinflada ? tot lo altre són pilotes
fora. El millor és agafar i dir‐li al mecànic que la roda esta
desinflada abans de sortir i fer‐li veure que és la seva feina. I
d´aquesta manera saps que tu surts a tram amb tot al seu lloc.
En quan a la traçada m´ha perjudicat perquè m´ha costat molt
aprendre la traçada de ral.li. Si comparem i busquem les
diferències, en un circuit de cinc quilometres tens deu, dotze,
tretze corbes. Si agafes cinc quilometres de tram de ral.li, a
Gallifa, per exemple, quantes corbes tens ? cent cinquanta ?
Per tant el nexe entre revolt i revolt és molt curt. La corba de
circuit és un revolt molt més llarg i al final de la volta pot ser
que facis molts més metres. La corba és un tràmit que ha de
ser el més curt possible, si ho fas durar, estàs allà dintre i estàs
perdonant,
d
t a més
é de
d la
l màxima
à i
que sii és
é on hi ha
h ell perill,
ill quan
abans l´hagis fet, abans has passat aquest perill (se li escapa un
somriure).
Tot això és fruit d´estudi, jo sempre he pensat que si algú pot
fer això a aquesta velocitat jo també puc, haig de ser capaç,
portem un vehicle, tenim unes mans, tenim uns ulls, un pedal

L´ENTREVISTA
Xavi Domènech. Campió de Catalunya de Ral∙lis 2018

de fre i un de gas per tant a mateix material hem de poder fer
el mateix, si no ho fas és perquè fas alguna cosa diferent o de
menys del que faig jo.
Alguns rivals no es paren a pensar això i aquest és un fet que
ajuda a marcar les diferències. Amb això l´Òscar Sánchez em
va ajudar molt, em deia: “però on vas a girar allà ? ves a la
corba, que no ho veus que ens n´anem !”. Al principi ho
pensava i m´enfadava,, p
p
perquè
q ho entens i veus q
que t'estàs
obrint i que vas fora de traçada.
Porto 70 ral∙lis en aquests nou anys, i tot i així, només hem
patit una sortida de carretera, crec que és un bon bagatge i
vem patir la sortida perquè vem desllantar, estàvem baixant
Els Àngels i en un sot la roda va fer topall amb l´esmortidor,
descol∙locant‐nos i vem fer una virolla que varem a acabar a
un metre i mig del marge. Això pot passar, el que no pot
passar és que et passi per portar anotada una corba set, quan
la corba és de cinc, per això fem la feina que fem.
On és la base d´aquest èxit ?
Mira la base és el mètode que tenim, al ral.li d´Osona, per
exemple, el nostre president Jaume Marco, estava a
l´assistència amb el Quim Manresa (MC Racing), jo vaig arribar
i li vaig dir a en Quim com volia la compressió i l´extensió de la
suspensió del davant i la barra estabilitzadora de darrera. El
presi em va dir: “poques
poques vegades he sentit a un pilot
‘presi’
demanar com vol els reglatges d´aquesta manera”. Bé, jo soc
qui condueix, soc qui va dins del cotxe i demano com vull que
vagi el cotxe, per exemple, si vull que vagi més o menys
amorrat de davant perquè no passi el pes quan doncs gas, per
tal d´evitar el subviratge, etc...
He tingut la sort d´anar a llocs amb gent molt bona, amb
l´speedcar tenia un enginyer francès, en David Seguin que en
g y excepcional
p
i fantàstica p
persona. Amb
sabia molt,, un enginyer
ell vaig aprendre moltíssimes coses, ens passàvem hores i
hores xerrant, comprovant la telemetria i mirant sempre com
millorar, aprens d´aerodinàmica també, de tot. Jo volia
aprendre, era receptiu i vaig aprendre molt.
L´altre dia, amb aquesta iniciativa de ‘Cop de Gas’ del curs de
pilotatge amb el Ford Focus, l´Octavi em va demanar ajuda i li
vaig dir, vaig cap allà i ajudo en el que faci falta, quan la gent
vol aprendre poden comptar sempre amb mi.
És molt important que la gent que puja aprenguin un mètode,
un sistema de treball. Tots tenim valentia, però sent valents a
vegades les coses poden acabar ràpid i malament. Que la
canalla pugi amb un mètode és important i és quan realment
hi acaben havent resultats, tothom qui aplica un mètode obté
resultats.
Un cop van sortint les coses gràcies a aquesta feina i
informació, és acollonant perquè tu surts amb una tensió i
quan tot això comença a funcionar,
funcionar flueix i vas fent,
fent corba
darrera corba, sembla que estiguis en un somni, és una
sensació genial. Quan tot això entra en una harmonia...
tiramilles, amb millor o pitjor ritme però és fantàstic.
Varies fotos del pilot sabadellenc al Ral.li de la Llana 2018.
Al 2019 també hi serà !
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Ral.li 2000 Viratges 2018.

I pel 2019, quins projectes tens ?
Pel 2019, mira, els organitzadors del català els veiem
molt cremats, els costos dels ral∙lis a Catalunya estan
disparadíssims, les assegurances, les despeses són
elevades. Les emissores de radio que es fan servir per
la comunicació i control dels ral∙lis, aquelles que van
dins la caixa de fusta, són ben antigues per tant ja
estan més que amortitzades i en canvi tenen un cost
molt alt, no em diguis que no ? (em mira, imagino que
espera una resposta per part meva, no dic res però li
faig un moviment afirmatiu amb la cara)
Tens ral∙lis a Cantabria amb cent quilometres i unes
carreteres fenomenals, amb catorze trams i una
inscripció que val cent quaranta euros. El Rallye de la
Nucia, per dir‐te´n un, són 180 quilometres de trams
cronometrats
t t i és
é puntuable
t bl pell Campionat
C
i
t d´Espanya
d´E
i val 400 euros.
Aquí, tens un ral.li d´Osona que val cinc cents euros,
un ral.li de Tàrrega que val quatre cents euros i fas
seixanta quilometres, fan el just per tal de que no sigui
Rallisprint. Llavors passa el que passa, la gent
d´Igualada no vol fer un ral.li. VRC Management ja s´ha
retirat. També et dic la veritat, un campionat de
Catalunya hauria de ser una prova a la província de
Barcelona un altre a Girona,
Barcelona,
Girona un a Lleida i un a
Tarragona, és el que jo penso i això es pot fer. Tens
trams mundialistes d´asfalt i terra a tot arreu del país,
això no costa de fer, només cal posar‐se d´acord.
Ara per ara, l´au fènix per ressorgir de les cendres,
primer s´ha de cremar i tocar fons, ara estem a la
foguera tot just a punt de tocar fons, necessitem tocar
fons per poder empènyer amunt.
Dit això i no veient que no hi ha campionat que faré jo
al 2019 ? ... El Sr. Pedro Fontes ha muntat una
challenge a la Península Ibèrica per vehicles R5 del
grup PSA, el Peugeot 208 R5 i Citroën DS3 R5, com el
meu. Amb els cotxes nous que han sortit els R5 han
quedat desbancats i per estar a primera línia has de
posar‐hi molts diners i jo ja no estic per això, passo i
no m´interessa, fer el català amb un WRC, és de bojos.
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Lo bo d´aquesta challenge és que correrem a Portugal, Espanya,
Catalunya i un ral.li a Les Açores, n´has d´escollir set com a màxim i
puntuaran els cinc millors resultats que tinguis. D´aquestes manera
iguales pressupostos i opcions, ningú pot fer més de set ral∙lis.
Aquests ral∙lis tindran coeficients en funció del tipus de puntuabilitat
que tingui el ral.li i en principi volem fer Lorca, Navarra, els de Galicia
en quan a terra, Valles Pasiegos i la Nucia en quan a asfalt i algun
altre.
També farem el ral.li de La Llana, el ral.li de casa, em fa gràcia i
m´agrada molt fer‐lo. Potser també fem el ral.li de terra de Tàrrega,
encara no ho tenim decidit.
Jo corro per hobby i m´agrada fer un ral.li cada mes, quan venen un
darrera l´altre em cansen i no els disfruto tant.
El “divertimento” doncs, esta ben assegurat ?
J crec que si,i és
Jo
é un projecte
j t que ens agrada
d molt,
lt per un cantó
tó sap
greu perquè no estàs aquí, no estàs amb la teva gent, però hem
decidit fer‐ho així i amb tots vosaltres ens veurem a La Llana.

ACTUALITAT
Trofeu RLC, “Gala de Campeones”, trofeu social MCS i cursets MCS 2019
TORRES‐NOGUERA, SÀNCHEZ‐FONT COMPLETEN EL TRIO
DE GUANYADORS DEL TROFEU RALLY LEGEND CUP 2018 .
Confirmats els 9 equips becats per la Rally Legend Cup per la
temporada 2019.
El passat 15 de desembre es va celebrar la darrera prova del
Trofeu Rally Legend Cup, el 4º Rallye Legend Les Corbes
que va coronar la resta de categories per accedir als premis
en forma de beques per la propera temporada.
Als ja coneguts Pau Coma
Coma‐cros
cros i Lucas Martin, José L.
Moreno i Isidre Noguera , i Jordi Gelabert i Albert Sànchez
en la categoria RS, s’han definit els de les categories de
velocitat i RSS.
Els tres primers classificats de cadascuna de les tres
categories rebran un premi en forma de beca, per un import
superior a 4.000€, per participar la propera temporada en
les proves que organitzin aquests 4 clubs mecenes de
l´esport del motor.
Al final del campionat el Motor Club Sabadell s’ha imposat
en les categories de Velocitat i RS, i l’Escuderia Baix Camp
en RSS.
Albert Torres i Jordi Noguera, del Motor Club Sabadell,
conquereixen la RLC en velocitat, segons han estat Josep Mª
i Llorenç de Ferrer, amb un magnífic Porsche 911 SC i David
Espasa i Xavier Estadella han acabat en tercera posició final
que atorga un beca de menor quantia.
Joan Miquel Sànchez i Joan Font porten la corona cap a
Reus en RSS, en segona posició acaben el germans Joan
i Jordi Galtés i Joaquim Gummà i Quim Turón amb un
BMW 325i aconsegueixen la beca de la tercera plaça.

RFEDA, ‘GALA DE CAMPEONES’ 2018.
El divendres 14 de desembre, la RFEdA va celebrar la
tradicional ‘Gala de Campeones’ que té lloc a l´acabar la
temporada esportiva. En ella, es van fer entrega dels
premis, trofeus i reconeixements a tots els pilots, copilots,
equips i persones destacades per les seves actuacions
esportives de la temporada dins de l´esport de
l´automobilisme.
Els premiats del MCS van ser:
Rubén Fernández, 1º classificat Copa d´Espanya TT, cat. T2
CERTT
Àlex Millan, 2º classificat Copa d´Espanya de Youngtimers
Albert Pecanins, 3º classificat Copa d´Espanya de Clàssics
D id Nogareda,
David
N
d 1ª Trofeu
T f FIA Regularitat
R l i Rallyes
R ll
Hi ò i
Històrics
Sergi Giralt, 1ª Trofeu FIA Regularitat Rallyes Històrics
Altres socis del club que també hi eren presents i premiats:
Dani Solà, 1º classificat Campionat d´Espanya de Buggies
CERTT
Lucas S. Cruz Senra, guanyador Rally Dakar 2018
L´enhorabona a tots ells pels premis aconseguits !!!
NOUS CURSETS MCS 2019

NOU TROFEU “SOCIAL MCS”
Coincidint amb l´inici de la temporada 2019, el MCS estrena
la primera edició del Trofeu Social MCS.
Aquest tofeu consistirà en asignar un còmput de punts pels
socis que participin en els diferents campionats federats, ja
siguin autonòmics, estatals o internacionals.
La puntuació s´obtindrà en funció de la classificació per
classes
l
d l ral.li
del
l li o certamen
t
en que participi
ti i i ell soci/s
i/ i hi
haurà una unica classificació on de manera conjunta
puntuaran pilots i copilots.
A final d´any, en el sopar social del club es premiarà als socis
que hagin obtingut major puntuació.

Ja tenim la planificació
dels cursets que es faran
en el 2019, entre els
mesos de febrer i abril,
són els següents:
CONDUCCIÓ EN TERRA.
Coordinat per en Joan
Molas, és un curs 100%
pràctic, en pistes ja
preparades per adquirir
els coneixements i reaccions de turismes sobre superfícies de
terra.
REGULARITAT.
Enguany amb dos nivells, el “bàsic” i el “pro” on l´Albert Sánchez
acabarà d
d'aprofundir
aprofundir en temes que els assistents varen demanar
l´any passat en matèria de regularitat en ral∙lis i raids.
PRIMERS AUXILIS.
Curs bàsic i recomanat per a tots els que practiquem motorsport
on personal especialitzat ens explicarà i donarà consells de com
actuar en situacions d´emergència que es poden produir en els
ral∙lis, raids i altres activitats del motor.
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GENT ‘R’
Rubén Fernández...

Rubén Fernández copilotat per Alberto ‘Tati’ Sanchís amb el
Mitsubishi Montera T2 a la Baja Almanzora (Almeria)

Al 2018 va ser el guanyador de la Copa d´Espanya de ral∙lis
Tot Terreny (CERTT) en la categoria T2.
Explica'ns una mica com és un T2
Són vehicles de sèrie on només es poden fer modificacions en
les suspensions i seguretat amb extintors. El motor i el canvi
han de ser de sèrie, amb brida i en quan a la carrosseria no
pots portar fibra.
Quatre de quatre, victòries a Almanzora, Jaén, Extremadura i a
la Baja Aragón, bé no?
R.F: Si, hem guanyat totes les curses que hem fet i lo bo és que
tot i anar amb un T2, abans de la prova de Guadalajara érem
6º en la classificació general del campionat i hem estat tot
l´any dins dels 10 primers. Una temporada fantàstica
A Guadalajara per tema de pressupost no vem sortir, ja tenia
assegurat el campionat i vaig preferir invertir els diners en fer
el canvi del T2 per un T1 N...
A l´ultima prova del CERTT ja teníem el canvi de cotxe fet i
vaig sortir amb el Ricardo i no ens va anar gaire bé. El cotxe
semblava
bl
que estava
t
preparatt però
ò all km.
k 100 de
d la
l primera
i
etapa ja va començar a fallar i al segon tram vem decidir
abandonar per evitar trencar res d´un cotxe que encara no
coneixíem del tot bé, vem fer servir el raid com a test perquè
de fet vem carregar el cotxe el mateix divendres i el vem
estrenar al raid aquell mateix dia.
Com portes el tema dels copis ?
R.F: El meu copi és el Ricardo Ranero de València, copi del
Santi Cañizares oficials de ll´equip
equip Suzuki, coincidència amb
ral∙lis de la CCVV i CERTT va acabar penjat. Arrel dels cursos
del MCS vaig conèixer al Tati Sanchis i parlant amb ell em va
dir que li feia molta gràcia el tema de raids, a Almanzora, el
primer raid, el Ricardo tenia un ral.li i ja va venir el Tati de copi
amb mi. Tot i els dubtes inicials del Tati al final em fet junts el
raid d´Almanzora i la Baja Aragón.
Fa molt que fas raids ?
Raids no, tot i ser la meva il∙lusió des de petit, jo vaig
començar a córrer l´any 97 i 98 el Campionat de Catalunya de
Resistència, sent el guanyador en la categoria “dièsel” i per
tema econòmic ho vaig haver de deixar. Després em vaig
iniciar en eslàloms i ral∙lis de terra. Ara ja portava uns any amb
el Mitsubishi Evo i ja estava una miqueta cansat de ral∙lis i vaig
dir el meu somni que són els raid i bé, enguany serà la segona
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temporada complerta.
O sigui que al 2019 ...“santornemi” ?
Enguany amb moltes ganes amb el T1 N, intentarem guanyar
la categoria, almenys provar‐ho i intentar estar el més amunt
possible de la general. És cotxe amb les seves limitacions
perquè motor i canvi són de sèrie, el que em fet és una millor
a nivell de xassís,
xassís les suspensions,
suspensions frens i pesos és molt millor
però per prestacions pures de motor i canvi és el mateix. Si la
fiabilitat mecànica aguanta crec que podem fer una
temporada interessant i maca.
Qui et prepara el cotxe ?
(us recomanem el vídeo del Rubén penjat al youtube)
El cotxe me´l porta el Nacho Santamaria, que és el copilot del
Xavi Foj al Dakar, amb ell el conec de fa molts anys i a part de
la gran amistat que ens uneix, és un dels millors mecànics,
hem fa l´assistència als raids i el manteniment del cotxe a les
instal∙lacions que té a Lliça d´Amunt.
Si perquè els cotxes els trinxeu...
En general a la terra, i en els raids tenim molts quilòmetres de
recorregut i hi ha moltes zones molt trencades amb rieres
d´aquelles que ho arrenques tot per molt que conservis. Jo soc
una persona que conservo molt, moltíssim i tot i així es
desmanega tot. Són cotxes que ja tenen els seus anys i per
molt
l que repassis,
i la
l fatiga
f i ja
j hi és.
é
Quins instruments porteu al CERTT ?
Només podem portar un trip, nosaltres utilitzem el Terratrip i
esta prohibit qualsevol ús de GPS i mòbils. Ara al 2019 diuen
que hi haurà algun canvi perquè sembla ser que hi han equips,
els de davant sobretot, que a la que tenen el roadbook, tenen
gent que ja els dissenya tot el track del recorregut per tal de
no perdre´s i esta clar, si evites la possibilitat de perdre´t ja
tens molt guanyat en el raid.
raid Entenc que és un tema complicat
i que si es pot fer s´hauria de limitar i que fos igual per
tothom, o tots o ningú.
En Rubén, tot un crack !!

Pel 2019 li desitgem al Rubén tota la sort del món en aquesta nova
aventura en una nova categoria amb aquest espectacular Mitsu T1N

GENT ‘R’
Pau Coma‐Cros

Pau Coma‐Cros i Lucas Martín

Pau Coma‐Cros, va aconseguir el que fins ara ningú havia fet
en les dues edicions anteriors del Trofeu Legend Cup en
Regularitat Sport, guanyar a en Jordi Gelabert. El bicampió
acabava tercer al 2018 i en Pau assolia la victoria absoluta.
Pau, després de dos anys victoriosos per en Jordi Gelabert, al
2018 tu vas prendre el relleu en Regularitat Sport, Què t'han
semblat els tres ral∙lis que formen el Trofeu Legend Cup en RS?
El Ral∙li Costa Azahar Clàssic el tinc sempre en el meu
calendari. Un bon “arrossejat", el tram de Cedramán, el port
del Graó, en Fernando Basco i la seva gent de Clasicos
Deportivos Castellón, ... un còctel per passar‐ho bé i si a sobre
gaudeixes solen arribar els resultats.
resultats Gran primer tram i bona
feina d’en Lucas després de salvar una indisposició passatgera.
Cedraman posa molt !!! Segona victòria a Castelló amb en
Lucas.
El Ral∙li de La Llana és el nostre, el del club, sempre hem
surten problemes per una cosa o altra. Sense copilot després
de fer proves tota la setmana anterior, vaig estar a punt de no
anar‐hi. La Clàudia Marcó em diu que ve i ens hi apuntem a
problemes amb les sondes
ultima hora. Des de l´inici tenim p
dels aparells de mesura, fem el que podem tot i anar de
corcoll. El tram de Sant Miquel del Fai és molt divertit, els
altres no gaire, cal inventar alguna cosa. Acabem sisens en la
nostra categoria H2 i aconseguim seixanta punts molt
importants pel Trofeu Legend Cup.
El Costa Daurada Legend és divertit i molt competit per
conèixer les possibilitats reals de cadascú. A per totes amb el
Marcos des del calibratge, ho donem tot i una mica més.
Finalment quarts en RS a 0.8 punts del podi. Els altres són molt
bons, felicitats! Confirmació que amb en Marcos de copilot es
poden fer grans resultats.

GENT
Trofe Ral∙li
Trofeu
Ral li Legends Cup:
C p 3 proves
pro es amb 3 copilots diferents.
diferents
¿Què destacaries o comentaries d'ells?
Amb Lucas Martin ha estat fantàstic, vem començar fa 3 anys
en RS. Un Terratrip, un Rallymeter i finalment un Blunik per
mesurar‐nos d'igual amb els altres. Destacaria la seva gran
afició al motor i el saber adaptar‐se o tots els canvis i
moments que suposa iniciar‐se en ral∙lis de regularitat. Una
llàstima que per motius personals i de motivació es prengués
un descans iniciada la temporada.
Amb la Clàudia tinc bones sensacions com a copilot. A la Llana
ens van fallar les sondes des de l'inici i va ser complicat. Ella no
es rendeix i sap donar la tranquil∙litat que cal en els moments
difícils per intentar solucionar els problemes.
Amb en Marcos Rivero havíem participat en dos ral∙lis abans
del "Costa Daurada Legend". Des del primer moment un
feeling especial. Fa que donis el millor de tu com a pilot. Sap
analitzar, entendre i avançar‐se a qualsevol de les situacions a
les que et pots trobar dins d’un ral∙li. Té molt bona filosofia,
passar‐ho bé, gaudir i si es pot estar amb els de davant.
El Porsche 911 2,7 de 1977
Sóc defensor de clàssics de veritat pre 80, sense desmerèixer
als altres. En un clàssic tens el que ja has arreglat i el que tens
pendent d'arreglar. Un cop fet tot això, el Porsche té un
manteniment molt raonable. Tracció posterior, pes a darrera,
di
direcció
ió suau, canvii amb
b doble
d bl embragatge,
b
t
t
tara
d 1075 kg.,
de
k
bona relació pes potència i sobretot que no se't marxi de
davant. El converteix en un cotxe indestructible, amb un
comportament peculiar i que crea seriosa addicció. Molt
divertit de conduir. Vull posar‐li barres i alleugerir‐lo mes,
però al ser històric ja veurem que em permeten fer els
d´Indústria i la ITV.
Projectes en ment per a la temporada 2019
El primer lloc trobar un copilot per fer el campionat català de
Regularitat Sport amb certes garanties. Tornar a fer els ral∙lis
de Trofeu Rally Legend Cup, ja siguin amb un copi, un
aficionat, o un amic.
El "Ral∙li Catalunya Històric" del RACC i el Ral∙li Moritz Costa
Brava estan a l'agenda per participar‐hi.
I sobre tot i el més important seguir gaudint d'aquesta
fantàstica afició als cotxes clàssics i als ral∙lis.
Tot un gentleman dels clàssics !!

Rallye Costa del Azahar

Ral.li Costa Daurda Legend
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GENT ‘R’
Anna Sabaté

GENT
Faréé velocitat,
l i
di ell marc del
dins
d l Campionat
C
i
d Catalunya
de
C l
d
de
ral∙lis, vull provar la modalitat de ral∙lisprint, que són ral∙lis no
massa llargs i veure que tal ens va.
Pel que veig hi ha un divorci d´equip ?
Doncs si, ens separem, abandono al meu pare als ral∙lis (rialles
per la forma en que ho diu), el meu pare deixa de copilotar‐
me, s´està preparant un cotxe per seguir en regularitat sport
pilotant ell,
ell jo faré velocitat i compartirem equip ja que
l´estructura de l´equip Top Gear – Motor Club Sabadell
s´amplia enguany.

Anna Sabaté i Joan Sabaté amb el Renault Megane 2.0 16V
Al 2018 va ser la guanyadora del Campionat de
Catalunya
Cata
u ya de ral∙lis
a s de Regularitat
egu a tat Spo
Sportt e
en laa
categoria CL20.
Que tal la temporada 2018 ?
Ens va anar molt bé, vem fer un total de 7 ral∙lis del campionat
català, 6 proves les vem fer en regularitat i una en velocitat.
Ara que passa amb el Megane ?
Degut als canvis de reglament, el cotxe té una data
d´homologació de la fitxa FIA posterior al 31‐12‐1993 i per
tant, al 2019, queda exclòs per fer el campionat de regularitat.

Et mous en un esport molt masculí, tot i que cada vegada sou
més noies, que en penses tu, com ho veus ?
Cada vegada som més noies, la participació femenina va
pujant i si tot surt bé formarem un equip 100% femení. Encara
puc confirmar res p
perquè
q
ho estem p
parlant i hem
no et p
d´acabar de lligar el calendari , però pinta molt bé.
D´on et ve l´afició pels cotxes ?
Del meu pare, fa quatre anys em
va dir que provés el cotxe, l´Alfa
Romeo GTA que tenim i em va
agradar molt des del primer
moment, i ja no he parat de
conduir
d i i participar
i i
en ral∙lis.
l li
Anna, molt de gas pel 2019 !!

LES SECCIONS QUE ESTEM PREPARANT...
PREPARANT
MERCATO
El “mercadillu” d´El Club
Vols vendre un cotxe, una moto, un accessori o qualsevol cosa que no et serveix.
Passa´ns fotografies i un text explicatiu del que vens. Adjunta‐hi el teu nom i número de telèfon i tots els socis del Club en tindran
coneixement.
Segur que algú busca el que tu vols vendre.

EL GARATGE DE...
Reportatges sobre el parc mòbil dels nostres socis
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AGENDA

agenda

Esdeveniments que no et pots perdre. GENER, FEBRER i MARÇ

IV edició del Ciutat de Rubí, al març

30 de març 2019

Dakar. Mini, Toyota o Loeb ? KTM, Honda o Yamaha ? Kamaz o Iveco ? Side by side ? 10 etapes de sorra al Perú decidiran.
WRC. Ogier retorna a Citroën, Loeb retorna al mundial i amb Hyundai. Els francesos no volen estar junts, és clar. Qui guanyarà ?
MXGP. Jorge Bravo a repetir títol en MX2, Tony Cairoli i Jeffrey Herlings duel servit a KTM en MXGP.
Formula 1. Nou duel entre Mercedes i Ferrari, Hamilton –Vettel. Incògnita Charles Leclerc.
MotoGP. Mega equip HRC Marquez‐Lorenzo, Viñales amb Yamaha i Rins‐Mir en el Team Suzuki.
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