
TOUR AUTO 2022

La 31a edició del ral·li més antic del món arriba el pròxim 30 d'abril a Andorra. El Tour Auto
2022, que se celebrarà del 24-25 al 30 d'abril, recorrerà com ja és habitual part del territori
francès i en aquesta ocasió, posarà punt final al Principat.

L’Automòbil Club d’Andorra i ACA Esportiva, en estreta col·laboració amb Andorra Turisme,
Andorra Business i els Comuns d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino han decidit
que aquesta prova torni per segona vegada al país, però aquesta serà la primera que
finalitzarà al principat. De fet, el Tour Auto torna a Andorra després de fer-ho per última
vegada el 2002, és a dir 20 anys després.

El tret de sortida del Tour Auto 2022 serà el dilluns 25 d'abril amb una jornada dedicada a
les verificacions i a l'exposició dels vehicles participants a París. L'endemà és quan
començarà el ral·li amb un recorregut des del Château de Rambouillet, situat a prop de
París, fins a la Baule. El dimecres 27 d'abril, se sortirà de La Baule i es finalitzarà a
Llemotges. Dijous es farà el recorregut de Llemotges fins a Bordeus i divendres de Bordeus
fins a Pau. L'última jornada serà el trajecte de Pau a Andorra on es posarà punt final a
l'edició d'aquest ral·li francès.

ETAPA ANDORRA (-)

- 7H30: Sortida de Pau del primer participant
- 15H30: Entrada a Andorra per la frontera del Pas de la casa per dirigir-se a continuació a
Ordino
- Reagrupament de 20 minuts a Ordino abans d'iniciar la prova especial d'Andorra
- 17H30: En finalitzar, els cotxes es dirigiran cap a Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany i
Andorra La Vella. Seguidament, passaran per la Plaça Rebés, per l'Avinguda Meritxell i el
carrer Prat de la Creu, per posar punt final al seu recorregut a l'aparcament del Parc Central.



EXPOSICIÓ DELS VEHICLES PARTICIPANTS

Els aficionats del món del motor podran visitar els vehicles que estaran exposats a
l'aparcament del Parc Central de la capital de 17h30 a 21h. L'accés serà de pagament
(10€/persona) i els infants menors de 12 anys acompanyats d'un adult podran entrar
gratuïtament.

En aquesta exposició s'hi podran veure vehicles exclusius com el Ferrari 365 GTB/4 Grup 4
(model al qual se li fa honor aquesta edició), vehicles pioners dels anys 50 que rarament es
veuen en circulació com ara un BMW Isetta 1958, un Panhard Dyna X87 1953, o bé un
Volvo PV 444 1957, entre d'altres.

BMW estarà present a la cursa amb 23 models diferents, un dels quals, un 3.0 CSL de
1974 serà pilotat per una gran figura de Le Mans i del mateix Tour Auto, Henri Pescarolo,
que farà equip amb el cèlebre copilot Michel Périn.

L’arribada del Tour Auto 2022 al país ha estat possible gràcies a la iniciativa d’Andorra
Turisme i l'Automòbil Club d’Andorra i compta amb la participació dels comuns d’Andorra la
Vella, Escaldes-Engordany, Ordino i el suport d’Andorra Business.

El Tour Auto serà el primer dels sis grans esdeveniments automobilístics que se celebraran
aquest any a Andorra. També visitaran el país el GT Tour Cevennes-Roussillon (19-20 de
maig) i Le Grand Tour (26 de maig). Les organitzacions pròpies d’ACA Esportiva
organitzaran la Pujada Arinsal (17 a 19 de juny), el Ral·li d’Andorra (17-18 de setembre) i
l’Andorra Sotheby's Winter Ral·li (18 de desembre).


