
• El RallyRACC Catalunya – COSTA DAURADA, Rally de España 
2022, confirmat com a 8è i últim del calendari de l’europeu
• Les estrelles emergents de l’ERC compartiran trams amb els 
protagonistes habituals del WRC
• Els dos principals campionats de ral·lis es combinaran en un 
emocionant final

Barcelona, 1 d’agost de 2022.– Salou, PortAventura World i la Costa Dau-
rada albergaran la prova final del Campionat d’Europa FIA de Ral·lis (ERC) 
d’enguany després de la seva incorporació definitiva al calendari, tal com 
ha comunicat avui dilluns el promotor d’aquest campionat.

Les estrelles emergents de l’ERC es creuaran amb les llegendes del Cam-
pionat del Món FIA de Ral·lis (WRC) quan totes dues sèries es combinin en 
el 57 RallyRACC Catalunya – COSTA DAURADA, Rally de España 2022 (20 
a 23 d’octubre), oferint el millor espectacle possible per als aficionats als 
ral·lis de tot el món.

Les tècniques carreteres asfaltades de la zona de la Costa Daurada que 
formen els bucles de competició diaris donaran per primera vegada la ben-
vinguda als equips inscrits en l’ERC. L’especial de classificació es farà el 
dijous dia 20 i els dos dies d’acció seran el divendres 21 i el dissabte 22 
d’octubre, finalitzant el recorregut puntuable en la segona passada a El 
Montmell (24,40 km), que serà el Power Stage de l’ERC. L’etapa del diu-
menge del RallyRACC no serà vàlida per a la classificació de l’europeu. Els 
dos dies de cursa europea inclouen 14 trams cronometrats amb un total 
de 240,60 km de velocitat, per la qual cosa serà el ral·li més llarg que els 
equips participants hauran afrontat aquesta temporada.

El responsable del Campionat d’Europa FIA de Ral·lis, Iain Campbell, es 
mostra encantat de poder donar la benvinguda al RallyRACC com vuite-
na prova de l’ERC: “Estem molt emocionats d’anunciar que el RallyRACC 
Catalunya – COSTA DAURADA, Rally de España, serà la prova final del 
campionat d’enguany”, afirma.
 
“ERC està compromès amb el desenvolupament i potenciació del perfil dels 
joves talents. Molts dels nostres pilots tenen aspiracions d’arribar al WRC i 
la inclusió del RallyRACC com a prova final els brindarà l’oportunitat per-
fecta per mostrar les seves habilitats. El RACC sap exactament el que es 
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necessita per a dur a terme un ral·li d’èxit a aquest nivell i aprofitaran 
l’oportunitat de tenir-ho tot a punt”, argumenta Campbell.

El President del RACC, Josep Mateu, afegeix que: “El RallyRACC Catalunya 
– COSTA DAURADA, Rally de España 2022, serà més gran i tindrà més im-
pacte que mai. Serà un regal perfecte per als aficionats, ja que presenciaran 
en un mateix esdeveniment els dos campionats de ral·lis més importants 
del món i amb molts pilots de casa competint. Estem encantats i ens sentim 
molt satisfets de donar la benvinguda al Campionat d’Europa FIA de Ral·lis 
a Salou i PortAventura World el mes d’octubre vinent, un esdeveniment que 
serà llegendari”.

La puntuabilitat del RallyRACC per al Campionat d’Europa de Ral·lis per-
metrà a més que els pilots catalans i espanyols que segueixen aquest cam-
pionat puguin ser presents en la cita tarragonina i davant la seva afició, 
entre ells Efrén Llarena – Sara Fernández (en aquest moment líders), Nil 
Solans – Marc Martí i Javier Pardo – Adrián Pérez, tercers i quarts provisio-
nals, respectivament. Aquests equips estan concretant un gran èxit aques-
ta temporada, el primer d’ells a més de líder de la classificació actual ha 
guanyat a les Açores i aconseguit altres dos podis a Canàries i Letònia. Pel 
que fa a Solans porta sumades dues victòries, a Fafe (Portugal) i Canàries.

A més, Joan Vinyes – Jordi Mercader són els primers en l’ERC Open per da-
vant d’Alberto Monarri – Carlos Cancela, mentre que Óscar Palomo – Xevi 
Moreno lideren l’apartat ERC 4 i són segons en Júnior. El fet que la prova 
catalana tanqui el campionat li atorgarà una gran expectació ja que es de-
cidirà la classificació final del FIA ERC absolut i de la resta d’apartats.

La relació del Rally Catalunya amb el Campionat d’Europa de Ral·lis ve pre-
cedida d’un passat esplendorós. L’any 1980, el llavors XVI Rallye Catalunya 
– XI Rallye de les Caves, amb base a la ciutat de Tarragona, va debutar en 
l’europeu amb una puntuabilitat internacional que no va deixar fins a 1991, 
quan el nou Rallye Catalunya – Costa Brava, Rally de España, va debutar 
aquell mateix any en el Campionat del Món, en el qual roman a dia d’avui.
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