13 a 15 de juliol a Alp (La Cerdanya)

Torna la gran festa del Motorsport a Alp 2500
Alp (Girona), 20 de juny de 2018 – L'espectacular localitat pirinenca d'Alp, a la comarca de la
Cerdanya, tornarà a acollir un dels esdeveniments més importants de l'estiu, el 3r Festival
Motorsport Alp 2500, una autèntica festa del motor que reunirà durant tres dies (del 13 al 15
de juliol) diverses activitats impossibles de passar per alt, totes elles com a complement de
la ‘VIII Pujada Alp 2500’, cita que és puntuable per als Campionats d'Espanya de Muntanya
Sportech i de Catalunya. Tot el cap de setmana serà producte de l'organització conjunta de
Cerdanya Racing Club Esportiu i V-Line Org.
Tot i que el plat fort del cap de setmana serà la pujada, altres esdeveniments automobilístics
paral·lels acompanyaran aquesta cursa: ‘3r Rallysprint de la Cerdanya’ (regularitat i
velocitat), prova que es disputarà el dissabte 14 en la mateixa carretera de la pujada a Alp,
però en aquest cas en tots dos sentits; ‘3a Concentració de Clàssics Alp 2500’ (exhibició de
cotxes i motos), ‘Eco Trobada’ (cotxes elèctrics, híbrids o moguts per gas), ‘Alp
Legend’(pujada d'exhibició de cotxes fins a l'any 1999), ‘Concentració de GT’ (Clubs Gran
Turisme de tot tipus) i un llarg etc. que faran sens dubte les delícies dels afeccionats. La
gran majoria d'aquests vehicles tindran en la carretera GI-400, d'Alp a Masella, l'escenari on
rodar i exhibir-se, mentre que el carrer Mancomunitat serà el marc que els acollirà a tots,
uns en règim d'exposició i uns altres com a parc tancat.
Moltes són les novetats que han contribuït al fet que la temporada de muntanya de 2018
estigui sent un èxit rotund. Un calendari indiscutiblement atractiu per la seva disposició de
dates i ubicacions, interessants premis en metàl·lic cedits per Sportech, patrocinador oficial
del Campionat, obsequis, difusió televisiva i molta presència online, formen part del conjunt
d'al·licients que potencien de nou una de les especialitats més espectaculars de motor. El cap
de setmana a Alp es distribuirà de la manera següent:
Divendres 13
19.00h Parc tancat (C/ Mancomunitat-Alp)
Dissabte 14
09.30h Tancament de carretera (Ctra. GI-400 Alp-Masella)
14.00h Entrenaments oficials 1 (CEM-CCM)
14.45h Sortida del III Rallysprint de la Cerdanya
16.00h Entrenaments oficials 2 (CEM)
18.00h Inici cursa 1 (CEM-CCM)
21.30h Arribada del III Rallysprint de la Cerdanya
Diumenge 15
08.00h Tancament de carretera (Ctra. GI-400 Alp-Masella)
09.00h Entrenaments oficials 3 (CEM-CCM)
11.00h Inici cursa 2 (CEM-CCM)
11.15h Sortida de la III Trobada de Clàssics Alp 2500 i I Eco Trobada
12.00h Botifarrada
13.00h Inici cursa 3 (CEM-CCM)
13.40h Clàssics i Eco Parade
15.00h Lliurament de Trofeus (CEM-CCM)
L'esdeveniment està organitzat per Cerdanya Racing Club Esportiu i V-Line Org amb el
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suport de la RFEDA i la FCA. Les inscripcions per totes les activitats descrites ja estan
obertes i per ampliar la informació referent a l'esdeveniment es pot visitar la web de
Cerdanya Racing.
Michelin, un any més serà patrocinador oficial del Festival Motorsport Alp 2500, al costat de
la Diputació de Girona; i per descomptat l’Ajuntament d’Alp, que es bolca al màxim amb
l'organització de la pujada, a través de la marca Alp 2500, que uneix les estacions d'esquí de
la Molina i Masella, un dels dominis esquiables més gran d'Europa que supera els 100 km de
pista.
Alp és una destinació turística altament visitada durant tot l'any pel ventall de coses que
ofereix: el seu principal atractiu són les pistes d'esquí a l'hivern, però també és important
destacar que la població està envoltada de boscos i forma part del Parc Natural Cadí-Moixeró
i de la Reserva Natural de Caça de la Cerdanya, on es poden trobar paratges, joies
religioses, arquitectura del segle IX, entre d’altres. La seva oferta gastronòmica també és
digna de ser reconeguda, amb establiments que ofereixen la cuina més tradicional de la
zona. És sens dubte l'escenari perfecte per complementar un cap de setmana diferent de
motorsport.
Per als mitjans de comunicació
Per sol·licitar l'acreditació de premsa cal enviar un mail a media@vlineorg.com indicant nom i
cognom, DNI, correu electrònic, mitjà pel qual es treballa i ocupació en el mateix pel que
concerneix la Pujada a Alp 2500 (redactor o fotògraf) i telèfon. Tothom qui disposi del passi
permanent de la RFEdA ha d'indicar-ho en aquest document.
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