És la 60ª edició

El Ral·li Internacional
de cotxes d’època
Barcelona-Sitges,
a tot gas al cupó de l’ONCE
Barcelona, 22 de febrer de 2018 (ONCE).- La 60ª edició del Ral·li Internacional de
cotxes d’època Barcelona-Sitges protagonitza el cupó de l’ONCE de diumenge 4 de
març de 2018. Cinc milions i mig de cupons difondran aquest Ral·li, un dels més
reconeguts i més antics de la seva especialitat a Europa que enguany tindrà lloc el
cap de setmana del 3 i 4 de març de 2018.
El cupó ha estat presentat aquest de matí en un acte a l’Hotel NH Constanza. Ho han
fet Gabriel Arranz, director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Ajuntament de
Barcelona; Aurora Carbonell, regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges de
l’Ajuntament de Sitges; Maria Marín, presidenta de Foment de Sitges; Ainhoa Izuel, de
gerència de l’Illa Diagonal i Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.
També han intervingut els membres de tres generacions de la família Arderiu, un dels
cognoms més reconeguts entre els participants històrics del Ral·li.
A continuació van anar cap a l’exposició de cotxes d’època, dintre de L’illa Diagonal.
Allà hi va haver sessió de fotos i es va engegar i moure un cotxe.

El Ral·li Internacional de Cotxes d'Època Barcelona-Sitges és una carrera de ral·li
disputada per automòbils antics cada any, des de 1959. La prova se celebra cada
mes de març, amb més de 100 participants (cotxes i motos) fabricats abans de 1928.

Tots els participants competiran per ser un dels tres que mostrin el millor estat de
conservació i respecte pel model original en cadascuna de les quatre categories: Grup
I (automòbils fins a 1908); Grup II (de 1909 a 1914); Grup III (de 1915 a 1920); i Grup
IV (de 1921 a 1928).
La sortida del ral·li té lloc plaça Sant Jaume de Barcelona. L'arribada té el seu punt al
passeig marítim de Sitges. Tot i que el ral·li pròpiament dit té lloc durant el matí de
diumenge, l'esdeveniment es desenvolupa durant tot el cap de setmana, ja que
s'organitzen desfilades i exposicions.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors de l’ONCE.
Com sempre, Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir el número
que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de joc de
l’ONCE (www.juegosonce.es) i establiments col·laboradors autoritzats.
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