
El 3r Rally Catalunya Històric-Rally 
de les Caves comença a rodar
Barcelona, 1 de març de 2019. La tercera edició del Rally Catalunya Històric ha 
arrencat a les 12.30 hores d’avui divendres des de l’Avinguda de la Catedral de 
Barcelona. 

En les dues etapes de competició contra el cronòmetre, els cotxes clàssics ins-
crits disputaran trams de regularitat per les comarques de l’Anoia, Bages, Alt 
Camp, Alt i Baix Penedès i Conca de Barberà, a través d’un recorregut lineal. Els 
participants tenen per davant 610 km dels quals 152,87 corresponen a 14 espe-
cials de regularitat, totes elles diferents i en carretera tancada. La prova finalit-
zarà a l’Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona demà dissabte a les 19.30 hores, 
amb la posterior entrega de premis i sopar de gala.

La tercera edició del Rally Catalunya Històric fa honor al ‘Rally Catalunya-Rally 
de les Caves’ organitzat pel RACC a partir de 1973, prova que en aquell moment 
era puntuable per al campionat d’Espanya. Per aquest motiu, el RACC ha ideat 
un itinerari molt cuidat en el seu disseny i també per la seva condició de ral.li 
premium, on la viticultura serà protagonista, especialment durant el segon dia.

6 trams el divendres i 8 el dissabte
Avui divendres, els participants realitzaran 6 trams (Font Rubí, La Llacuna, Que-
rol, La Joncosa de Montmell, Les Ventoses i Montagut), amb un re-agrupament 
després del quart d’ells al Vendrell, ciutat que els acollirà per passar la nit. Els 
participants dormiran a l’hotel Le Méridien RA on s’instal·larà el parc tancat a 
partir de les 20.50 hores.

Dissabte el ral·li es reprendrà a les 9.00 hores per afrontar l’etapa més llarga 
amb vuit trams que suposen 87,05 km de regularitat (Vallespinosa, Savallà-Co-
nesa, Puig de les Agulles, Pontons, Can Ferrer, El Pont d’Armentera, Òdena i 
Talamanca). Cal destacar que algunes de les especials que ha inclòs el RACC en 
l’itinerari són trams que també formen part del RallyRACC del campionat del 
Món. Aquest dia el re-agrupament està fixat a El Montmell a meitat de jornada, 
on també es dinarà.



La fi del ral·li està prevista a les 19.30 hores amb el parc tancat de l’Hotel Hilton 
Diagonal Mar Barcelona, escenari del sopar de gala i on es coneixerà el guanya-
dor d’aquesta edició, a més de lliurar-s’hi els premis als primers classificats.

Especialistes en regularitat
Molts són els candidats per assolir les posicions d’honor del ral·li, donat que en-
tre els inscrits hi ha una part important dels millors especialistes en regularitat 
del país. Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC), guanyadors de la primera 
edició, ja han anunciat que volen repetir victòria davant de pilots tan ovacio-
nats com Salvador Cañellas, que aquesta vegada anirà acompanyat d’un copilot 
preuat com és Carles Jiménez (Seat 124 Especial 1800), o d’Antonio Zanini-Joan 
Jordan, que competiran per trams que coneixen bé al volant d’un Simca 1200 TI. 
Cal recordar que Salvador Cañellas va ser el primer guanyador del Rally Catalun-
ya-Rally de les Caves (1973) i que Antonio Zanini és qui ostenta més victòries en 
aquesta mateixa cursa, un total de cinc (anys 70 i 80).

La llista d’aspirants al títol és llarga tenint en compte el destacat palmarès que 
acrediten alguns equips: Juan Pedro García-Sergi Giralt (Autobianchi A-112 
Abarth), José Manuel López-Gerard Ferrer (VW Scirocco), Tere Armadans-An-
na Vives (VW Golf GTi), Francesc Segú-Joaquim Segú (Porsche 914/4), Josep M. 
Molas-Ramon Ferrés (Ford Escort 2000 RS), etc. 

Entre els participants també figuren Josep Mateu i Xavier Pérez, president i di-
rector general del RACC, respectivament, que conduiran vehicles de l’equip SEAT 
Coches Históricos. El cotxe més antic de tots els inscrits és el Lotus Elan (1962) 
de Sergi Francolí-Josep Maria Francolí, i hi ha 8 equips procedents de França i 1 
de Bèlgica.

El 3r Rally Catalunya Històric-Rally de les Caves compta amb Hilton Diagonal 
Mar Barcelona i Andbank com a patrocinadors oficials; la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament del Vendrell com a sponsors institucionals; el suport dels Ajun-
taments del Montmell i Barcelona i la col·laboració de Blunik, Sport i AutoHebdo 
Sport.

Avui, entre les autoritats que han donat la sortida als vehicles hi havia Mai-
te Fandos, Diputada Delegada d’Esports de la Diputació de Barcelona; Gabriel 
Arranz, Director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Ajuntament de Bar-
celona; i Santi Siquier, Responsable d’Acció Territorial de l’Esport de la Secretaria 
General de l’Esport. També hi han estat presents Raúl Martínez, Managing Direc-
tor d’Andbank; i Joachim Hartl, General Manager de Hilton a la Península Ibèrica. 

Tota la informació sobre la prova: www.rallycatalunyahistoric.com
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