El Ral.li d’Andorra Històric instal.larà el centre
neuràlgic a Andorra la Vella
Andorra la Vella, 31 de maig de 2016. Avui ha tingut lloc la firma del conveni
pel qual el Ral·li d’Andorra Històric passarà a tenir seu, a partir de la propera
edició, a Andorra la Vella, enclavament que històricament ha estat el nucli de
la prova i que d’aquesta manera torna a ser l’autèntic centre neuràlgic del ral·li
nacional.
Aquest acord de col·laboració ha estat signat a la seu del Comú d’Andorra la
Vella per la Sra. Conxita Marsol i Riart, cònsol major d’Andorra la Vella, i el Sr.
Enric Pujal Torres, president de l’Automòbil Club d’Andorra. A l’acord s’estableix
un compromís ferm de les dues parts per potenciar una prova automobilística
amb 45 anys d’història que es troba en un moment esportiu àlgid, en comptar
amb una inscripció que des de fa dues edicions obliga a col·locar el cartell de
complet setmanes abans que se celebri.
A més, que el Ral·li d’Andorra Històric surti des de la capital del Principat permetrà que la prova segueixi creixent en infraestructures i serveis i que es pugui apropar a l’important eix comercial que és Andorra la Vella. Aquest és un
fet que complau significativament a les dues parts, ja que en realitat representa la tornada del ral·li a una parròquia a la qual, històricament, han estat situades la major part d’edicions del ral·li, en concret fins a la 35a (2006), traslladant-se a partir de 2007 a Ordino, on ha persistit amb gran èxit per un període
de 9 anys.
El 45 Ral·li d’Andorra Històric se celebrarà els dies 24 i 25 de setembre i de nou
en format de dos dies, dissabte i diumenge. L’itinerari es mantindrà en secret
fins al dia de la prova. L’organització està elaborant un itinerari completament
inèdit de la que serà primera etapa, el dissabte 24 de setembre. Com ja és
habitual a la prova andorrana, el ral·li mantindrà la preuada i original filosofia de definir els trams de regularitat per la traçada. A Andorra la Vella també
hi haurà l’oficina permanent de cursa, en concret a la seu de l’Automòbil Club
d’Andorra, tal com ja passava en el passat.

El podi de sortida i arribada s’instal·larà en el pont de la Rotonda, en ple eix
comercial de la parròquia. Aquest cèntric punt ja ha estat lloc de pas i fins i tot
de sortida en algunes neutralitzacions del Ral·li d’Andorra, i sempre ha generat
molta expectació entre vianants i turistes. El parc tancat estarà situat al Parc
Central, l’espai verd urbanitzat més gran de la capital, que es convertirà en un
dels punts amb més interès per al públic, ja que permetrà una ubicació còmoda i altament estètica dels 100 vehicles participants previstos.
El 45 Ral·li d’Andorra Històric obrirà les inscripcions el dilluns, 22 d’agost, i les
expectatives fan preveure que la quantitat de places prevista quedarà coberta en pocs dies (en la passada edició es van esgotar el mateix dia d’obertura).
El ral·li mantindrà un reglament similar al de les últimes edicions així com les
mitjanes de regularitat a escollir i l’edat dels vehicles admesos.
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