El Circuit Municipal del Parc de la Serra d’Autocròs de Mollerussa serà de nou
aquest cap de setmana el centre d’atenció d’aquesta disciplina esportiva i ho
serà per a tota Europa, ja que després d’acollir la darrera prova del Campionat
d’Espanya i de Catalunya el primer cap de setmana d’octubre aquest cap de
setmana esdevé la seu del Campionat d’Europa amb tot el que això implica.
Fa més de 10 anys que no s’organitza cap prova puntuable per a l’Europeu a
l’Estat espanyol i això només ja li dona relleu a la competició que se celebra a
Mollerussa i més encara si posem l’accent en el fet que a Catalunya la darrera
prova d’aquest campionat es va ser a Sils l’any 1988. Mollerussa agafa el relleu
i ho ha fa amb il·lusió i ganes de ser referent en l’organització de proves d’aquesta envergadura, que ajudin a situar la capital del Pla d’Urgell en el panorama
esportiu, ja no només català o de l’Estat espanyol sinó fronteres més enllà.
Per això, s’ha hagut d’adaptar el circuit perquè la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) l’homologués per disputar-hi el campionat. La seguretat dels pilots
i dels controladors ha estat la prioritat, en aquest sentit.
Però tot això no haguera estat possible sense l’Escuderia Mollerussa, la qual ha
estat l’ànima perquè el projecte tirés endavant. Durant 29 anys sense interrupció
han estat els organitzadors, conjuntament amb la regidoria d’Esports, d’una
prova del Campionat d’Espanya, convertint-la en la més longeva de la competició estatal. I ara s’han fixat el repte d’organitzar una prova de més envergadura
com és l’europea.
Animo a la ciutadania a gaudir en directe d’aquest espectacle del motor que convertirà el Circuit de la Serra en punt de trobada dels millors pilots d’autocròs del
panorama actual, els quals també tindran l’oportunitat de descobrir Mollerussa i
la seva vitalitat.

Marc Solsona
Alcalde de Mollerussa

Apreciad@ aficionad@,
Siempre es un placer daros la bienvenida en todos los eventos del motor que
celebramos durante nuestra temporada deportiva. En esta ocasión, para la RFEDA es
un orgullo contar con una prueba de estas características en nuestro país. Como
sabéis, los días 8, 9 y 10 de octubre se disputa el Campeonato Europeo de Autocross
y lo hace en el circuito de Ara Lleida.
El evento reunirá a pilotos llegados de toda Europa para participar en la prueba que
también será puntuable para el Campeonato Europeo de Car Cross y para la Cross Car
Academy Trophy.
Este fin de semana pilotos y equipos vivirán unas intensas jornadas de carreras,
gracias al espectáculo que ofrece la disciplina del autocross, una especialidad
totalmente consolidada y que cada vez cuenta con una participación más abultada,
entre la que encontramos a jóvenes pilotos de enorme proyección.
En total, más de 75 pilotos se reunirán para formar parte de las parrillas de alguna de
las cinco categorías que compondrán el fin de semana, entre las que encontramos:
Super Buggy, Buggy 1600, Junior Buggy, XC Cross Car y Cross Car Academy.
Desde la RFEDA hemos lanzado la campaña #YoUsoDIMASGEL para incidir en la
importancia de tres aspectos básicos, en cuanto a prevención y seguridad: distancia
social, mascarilla y gel hidroalcohólico. Solo puedo pedir la máxima colaboración de
todos y cada uno de los que formamos parte de este deporte, para garantizar su
perfecto desarrollo.
Desde estas líneas, no quisiera dejar de agradecer el compromiso y el esfuerzo que
llevan a cabo instituciones, entidades colaboradoras y medios de comunicación,
gracias a los cuales podemos asistir a verdaderos eventos deportivos de máximo nivel.
Manuel Aviñó Roger
Presidente de la RFEDA

Cap el 1987 un grapat d’amants de l’autocròs van fundar l’Escuderia
Mollerussa i van empènyer per fer realitat la seva voluntat de tenir un circuit
permanent per practicar l’autocròs. L’ajuntament de Mollerussa els va cedir uns
terrenys i d’allà va néixer el circuit del Parc de la Serra que, fins avui, forma part
del complex esportiu que hi ha a l’indret.
Així va ser que des de 1992 i fins avui s’hi han fet proves del Campionat de
Catalunya i de Campionat d’Espanya. Tants anys d’èxits i d’experiència han fet
que ara es llencin a repetir-ho a nivell europeu.
Fa molts anys que a Catalunya no s’organitza cap prova puntuable del
Campionat d’Europa d’Autocròs, i a l’estat espanyol també en fa més de deu.
Poder fer ara aquesta prova farà que pilots i equips del club que ja hi participen
a nivell internacional, ara puguin competir dins aquesta màxima competició, a
casa nostra amb l’escalf del públic local.
Ara que amplien horitzons i s’embranquen en aquesta nova aventura
internacional, no tenim cap dubte que l’Escuderia Mollerussa i els seus
col·laboradors també aconseguiran, amb la seva il·lusió, professionalitat i
esforç, que la prova sigui un èxit a tots els nivells, i que per l’automobilisme i
per l’Off-Road, en particular, aquesta cita internacional ha vingut per quedar-se
molts anys més.
Des d’aquetes ratlles vull saludar-vos i desitjar-vos que la prova sigui un gran
èxit esportiu. I no dubto que així serà.

Joan Ollé Bartolomé
President FCA

Com a representant territorial de l’Esport a Lleida, Alt Pirineu i Aran és un veritable
honor poder gaudir de la darrera cita del Campionat Europeu d’autocros al Parc de la
Serra de Mollerussa.
La diversificació esportiva en el nostre territori ens dona aquesta riquesa i
particularitat a les terres de Lleida.
Cal posar en valor l’esforç de l’Escuderia Mollerussa per adequar el circuit a les
exigències que marca la Federació Internacional de l’Automobilisme per poder portar
a terme una competició d’àmbit europeu. Un cop més ajuden i col·laboren tot
impregnant a la comarca del Pla d’Urgell l’afició i l’estima per aquesta modalitat
automobilística.
Tenim una cita important on podem presenciar els millors pilots del país i del món amb
un gran nivell de competició i acompanyats de la incondicional afició en un context
com és el del circuit de Mollerussa.
Cal remarcar l’impacte positiu que un esdeveniment d’aquesta cilindrada té pel
territori ja que per uns dies la ciutat esdevindrà l’epicentre de l’Autocros d’Europa.
Des de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física volem agrair l’esforç i la
dedicació de totes les entitats que col·laboren en el Campionat i una menció especial
a l’Escuderia de Mollerussa que incansablement treballen per la continuïtat i la
promoció d’aquest esport.
Desitgem que aquesta edició sigui un èxit i quedi com a cita fixe en el calendari
europeu i ens puguem retrobar participants amb aficionats i públic en general per
gaudir de l’espectacle i viure de prop aquesta festa del motor.
Lourdes Ravetllat Pons
Representant Territorial a Lleida, Alt Pirineu i Aran de la Secretaria General de l’Esport
i l’Activitat Física.

