NOTA DE PREMSA
56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA

Les eleccions a la presidència de la FIA,
Federació Internacional de l’Automòbil,
presents al RallyRACC
Alts càrrecs de les dues candidatures, Thierry Willemarck i
Mohammed Bin Sulayem, visiten el RallyRACC
Salou i PortAventura World, 17 d’octubre de 2021- El President i el Director General del
RACC, Josep Mateu i Xavier Pérez, reben els dos alts càrrecs de la Federació
Internacional de l’Automòbil al RallyRACC.

Thierry Willemarck, actual president delegat de Mobilitat i Turisme de la FIA, forma part de la
llista electoral de la candidatura encapçalada per l’advocat anglès Graham Stoker a les
eleccions per escollir el nou president de la Federació Internacional de l’Automòbil que se
celebren el proper 17 de desembre.
Mohammed Bin Sulayem, vicepresident d’Esports de la FIA, expilot de ral·lis i president de
l’Automòbil Club dels Emirats Àrabs, que ha estat acompanyat pel president de la Real
Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, encapçala l’altra candidatura para
succeir Jean Todt al capdavant de l’organisme internacional.
Els dos alts càrrecs de la FIA han assistit al sopar oficial del RallyRACC, on també hi ha
participat el president del Automóvil Club de Chile, Alejandro Quintana, i els representants de
les administracions i entitats que donen suport al RACC en l’organització de la prova esportiva
del mundial de Ral·lis: l’alcalde de Salou, Pere Granados, la Directora del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, Marta Ferrero i el President de PortAventura World,
Arturo Mas-Sardá.
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La visita es va completar amb un recorregut per la base del RACC a Salou, on el Club té
ubicada la seu de l’organització del Rally, la direcció de cursa i el parc d’assistència, on es
troben els equips i els vehicles de competició.
El 56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA s’està celebrant del 14 al 17 d’octubre, i
compleix aquest any la seva 30a edició com a prova puntuable per al campionat mundial de
Ral·lis. Després d’un any de pausa, el 56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA celebra la
seva setzena edició amb base a Salou i PortAventura World. Estrena una nova configuració
100% sobre asfalt, en compliment de les noves disposicions de la FIA, que estableixen
disputar las proves del mundial sobre una única superfície amb l’objectiu de retallar costos i
facilitar l’operativa dels equips.
Amb 73 pilots inscrits, aquest any la competició consta d’un total de 1.410,29 km, 280,46 dels
quals són cronometrats. Es reparteixen en 17 trams, alguns de completament nous, com el de
La Granadella. Aquesta edició pot ser decisiva per dirimir quin dels dos candidats al títol
mundial de pilots del WRC el francès Sébastien Ogier o el gal·lès Elfyn Evans, s’emporta el
trofeu. En anys anteriors, el RallyRACC ha coronat en quatre ocasions el vencedor del
Mundial: van ser Juha Kankunnen (1993), Sébastien Ogier (2014 y 2016) i Ott Tänak (2019).
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