Poques vegades a un pilot de curses se l’ha identificat tant amb el seu
poble. Antonio Zanini viu a Viladrau des de meitat dels 70 i al llarg
de la seva carrera esportiva ha estat Campió d’Europa, deu vegades
Campió d’Espanya i el primer pilot de l’estat espanyol en acabar en
el podi en una prova del Campionat del Món. La vinculació d’Antonio
Zanini Sans amb Viladrau ha estat personal i familiar, però també social
i esportiva.

29-1-2016 • Dia del ral·li
A partir de les 19h, control de pas a Viladrau del XIX
Rallye Monte-Carlo Historique

Els germans Jordi i Enric Sirera Pladevall
se’ls coneix per la victòria a les 24 hores de
Montjuïc amb una Montesa. Tenen vinculació familiar amb Viladrau, on hi segueixen
residint a temporades.

La família Permanyer,
creadora de Montesa, és
originària de Viladrau per
part de mare, Rosa Mon,
casada amb Pere Permanyer
Puigjaner i mare de cinc
fills: Pere, Carmen, Xavier,
Mercè i Jordi, tots amb
forts lligams amb Viladrau.
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2-1-2016 • Dia del centenari
Fotografia popular amb vehicles clàssics al lloc de pas
de la 1a Volta a Catalunya
16-1-2016 • Dia del record
Celebració per quart any del Rallye d’Hivern-Critèrium
Viladrau (XIV edició)

Aman Barfull Puig és fill
de Viladrau i va guanyar
el Volant RACC. És el
director esportiu d’aquest
club i del RallyRACC, a
més de president de la
Comissió de Ral·lis de
la FIA.
Miguel Arnau de Gelcén
i la seva família es van
establir a Viladrau als
anys 60. Va ser president
de la Comissió Esportiva
del RACC, sota l’ègida
de la qual va ser creat el
Critèrium Guilleries.

Exposició permanent de la vinculació de
Viladrau amb l’esport del motor a través d’una
mostra permanent a l’Espai Montseny, a partir
del 31 de gener de 2016

1916-2016, cent anys
d’intensa i variada activitat
en el món del motor recordada
a través d’una exposició
permanent que parla de
persones, vehicles i curses
de tot tipus

El 2 de gener de 1916, a les 9h.43’, va passar per Viladrau el
primer vehicle participant a la I Volta Motociclista a Catalunya, un
sidecar Rover de 500cc conduït per Pablo Llorens. Era la primera
d’una llarga llista de competicions de carretera de tot tipus que
han passat pel poble. Viladrau va ser un punt de pas més d’aquella
edició de la Volta, però des d’aleshores les rutes de les Guilleries
i del terme municipal de Viladrau es van convertir en focus de tot
tipus de competicions, tant de regularitat com de velocitat.
En la Volta a Catalunya de 1919 es va concedir la Copa Hotel Bofill
al primer classificat de l’etapa Berga-Viladrau, el vehicle Simplex
Crane núm. 29 d’Eusebio Bertrand i acompanyants.

31-1-2016 • Dia de la inauguració
A les 12h, inauguració de l’exposició permanent
“Viladrau, 100 anys de motor”, a l’Espai Montseny
Ajuntament de Viladrau
C/Balcells i Morató, 3
17406 Viladrau (Girona)
tel. 93 884 80 04
ajuntament@viladrau.cat
www.viladrau.cat

Espai Montseny
C/Migdia, 1
17406 Viladrau
tel. 93 884 80 35
turisme@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat

25/11/15 12:56

A la prova per equips “4
Capitales Catalanas”, totes les
seves 14 edicions (1945 a 1958),
van fer mitja part a Viladrau.
Des de Viladrau s’ha gaudit de
moltes proves: “Rallye de Otoño”,
“Prueba del RMCC”, “Excursión
Colectiva por Equipos”, “Trofeo
Nacional Motociclista”, “Rallye
de Invierno” i “Criterium
Motociclista Viladrau”, quant
a regularitat. En velocitat, els
ral·lis Costa Brava, Catalunya,
Barcelona-Andorra, Club 600,
Fèmina, Osona i Girona.

Fundat legalment l’11
d’abril de 1977, el
Moto Club Viladrau ha
estat i és l’aglutinador
de l’afició pel motor
que sempre ha tingut
el poble.
Des de les 3 hores de
Rusquelles i Puig Sa
Sucre fins a la actual
Volta al Montseny amb
Clàssiques, el MCV ha
viscut èpoques esplèndides, amb pilots
i activitat a dojo.

Per iniciativa de
Miguel Arnau, el RACC
i l’Ajuntament de
Viladrau, el 1971 es va
adoptar aquesta nova
fórmula de ral·li que
permetia, amb pocs
trams cronometrats,
realitzar una competició
a base de repetir
passades, un fet que
va ser molt innovador
a l’època. El Critèrium
Montseny-Guilleries
fou una prova cent per
cent viladrauenca que
va marcar el món dels
ral·lis.

Per iniciativa de la colla “Los Cosacos”, encapçalats per Antoni Bofill i
Xavier Portabella, el 1961 i 1962 es van organitzar al Mas Noguer de Viladrau dos dels primers trials que es van fer a tot l’estat espanyol, amb
la participació de la flor i nata del motociclisme de l’època. El 1961 va
guanyar Oriol Puig Bultó (Bultaco) i el 1962, Pere Pi (Montesa).

Amb l’especialitat del trial ja molt arrelada, Viladrau va viure cinc
edicions del Campionat d’Espanya, una del Trial Internacional (PMB) i
quatre del Trial de Primavera (RMCC). Juan Arnau (fill de Miguel Arnau),
va ser un dels pioners de l’especialitat. A més, les Montesa de la fàbrica
dels Permanyer eren habituals pels paratges muntanyencs de Viladrau.

El Critèrium es va fer
ininterrompudament,
amb Viladrau com base
d’operacions, de 1971 a
1984, i va ser puntuable
sempre per al Campionat
d’Espanya. Es van fer dues
edicions més, el 1985 i
1986, però ja era un altre
tipus de ral·li vàlid per la
Copa d’Espanya.

A més de les proves de
resistència organitzades pel
MCV, pel terme de Viladrau hi
van passar algunes edicions
dels “2 dies Tot Terreny” i
es van fer tres edicions del
Tot Terreny de Viladrau (PM
10xHora). Una prova curiosa
fou l’Escalada al Matagalls.
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