
 

 

 

MotorDona, el nou programa per a potenciar la participació 

femenina en el món del motor clàssic 

 

• El 70 Rally Motul Costa Brava (17-20 març) és el punt de partida de MotorDona, el programa 

creat per RallyClassics per a impulsar el talent femení. 

• El rally més antic de l’estat triplica la participació de dones pilot (13) respecte a l'edició 

anterior i es posiciona com un referent internacional de la participació femenina en el motor 

clàssic. 

• Entre les 13 dones pilot i les 46 dones copilot es troben noms de referència en 

l'automobilisme nacional, diverses Campiones d'Espanya, així com dones de notorietat en 

àmbits com el periodisme o la moda. 

 

Club RallyClassics, organitzador d'esdeveniments de referència en l'automobilisme clàssic com el 

Rally Motul Costa Brava i les Porsche Classic Series, ha posat en marxa MotorDona, un programa 

destinat a promoure la participació i el talent femení en aquestes i altres proves durant la 

temporada. 

MotorDona és un programa a tres anys (2022-2024) que s'iniciarà en el 70 Rally Motul Costa Brava, 

del 17 al 20 de març a Girona. Aquesta prova, la degana dels rallyes a l’estat, és una cita puntuable 

per als Campionats d'Europa, d'Espanya i de Catalunya de Rallyes Històrics, i comptarà amb 181 

equips participants vinguts de tot el continent. 

En el 70 Rally Motul Costa Brava participaran 13 dones pilot i 46 dones copilot, un fet que 

posiciona a aquest rally com un referent de la participació femenina a nivell continental, i suposa 

un gran punt de partida per al programa. 

 

 



 

 

 

El programa MotorDona 

En els esports de motor el paper femení està experimentant una gran evolució durant els últims 

anys, una tendència que el programa MotorDona treballarà per a traslladar també a 

l'automobilisme clàssic, tant en el vessant dels equips participants com en la resta d'àrees 

d'organització de les proves. 

Alex Romani, president de Club RallyClassics: “a RallyClassics fa temps que treballem per a donar 

visibilitat al talent femení, posant com a exemple la nostra pròpia organització. En el Rally Motul 

Costa Brava, càrrecs d'alta responsabilitat com el de Responsable de serveis mèdics (Dra. Anna 

Carreras), Cap de comissaris tècnics (Alexandra Santamaria) o Secretaria de la prova (Tere 

Armadans), entre molts altres, estan ocupats per dones amb llarga experiència i gran trajectòria dins 

de l'automobilisme. Ara volem fer un pas endavant i treballar perquè en les nostres proves tinguem 

a més dones pilot i copilot, però també mecàniques, enginyeres, caps d'equip o comissàries, per 

posar alguns exemples. Estem convençuts que les proves de clàssics són una bona porta d'entrada 

de la dona en el motor, per la facilitat de participar com a amateur, sense necessitat d'experiència 

prèvia, i per ser uns vehicles molt apreciats pel públic”. 

 

Gran participació femenina en el 70 Rally Motul Costa Brava 

44 dones (4 pilots i 40 copilots) van participar en el 69 Rally Costa Brava, disputat al novembre de 

2021. El primer objectiu era presentar el programa MotorDona acompanyat d'un augment 

d'aquestes xifres, i el suport que ha rebut aquesta iniciativa ha estat enorme, ja que es triplicarà el 

nombre de dones pilot (13) respecte a l'edició anterior, i s'incrementarà també el nombre de dones 

copilot (46). 

 

 

 



 

 

 

Motul, juntament amb Riki Cars, posarà en marxa un nou equip femení que comptarà amb 4 

vehicles clàssics que participaran en la categoria de Regularitat. Al volant d'aquests vehicles estaran 

la periodista i pilot de motos Judit Florensa al costat de la copilot de Rallyes TT Jaqueline Ricci 

(Autobianchi A112 Abarth); Fina Román, amb més de 20 anys de vinculació al Rally Dakar, prova en la 

qual ha participat tant en cotxes com en camions, acompanyada de Yaiza Jiménez, copilot 

guanyadora de l'equip Iniciació de la Copa Gironina de Regularitat 2021 (Fiat Un Turbo); Sandra 

Iniesta, directora de Marketing de Motul Ibérica (Mini 1000); i Margot Llobera, pilot andorrana de 

Rally-Raid, amb la Campiona d'Espanya de Regularitat  2016 Laura Pedrosa (Fiat Un Turbo). 

Centro Porsche Barcelona serà present al rally amb dos equips femenins en la categoria de 

Regularitat. Amb un Porsche 964 estarà Mercè Martí, la pilot que ha fet història al Rally Dakar 2022 

al volant del primer equip 100% femení, precisament amb Margot Llobera a la seva dreta en aquella 

ocasió. Aquest serà la seva estrena en els Rallyes de Regularitat i ho farà al costat de l'experimentada 

navegant Núria Bergel. Al volant del segon cotxe de l'equip, un Porsche 944, estarà la Campiona 

d'Espanya d'Autocross en Divisió III de 2020 Ares Lahoz, acompanyada en aquest nou repte de la 

copilot belga Ingrid Peeters. 

D’altra banda, entre els sis cotxes que l'equip de SEAT Históricos desplaçarà al 70 Rally Motul Costa 

Brava hi haurà per primera vegada dos amb tripulacions íntegrament femenines participant en 

Regularitat: al volant del 124 Sport 1600 estaran la model Renata Zanchi i l'escriptora Fiona Ferrer, 

mentre que la periodista de motor Telva Somoza conduirà el 1200 Sport “Bocanegra”, amb 

l'experimentada Anna Vives com a copilot. 

També han confirmat la seva participació al rally Belén García i Sonia Ledesma. La jove pilot catalana, 

que el 2021 va competir en les W Series i la Formula Regional Europa, s'estrenarà en el món dels 

clàssics i la regularitat acompanyada per Sonia Ledesma, Campiona d'Espanya de Regularitat Tot 

Terreny el 2019, amb un Autobianchi A112 Abarth preparat per Garatge Internacional. 

 

 



 

 

 

Altres equips amb gran experiència en rallyes estaran a la prova, com les monegasques Tiffaney 

Perlino / Michelle Perlino (Opel Kadett GTE, categoria Velocitat), les italianes Marina Orlandi / 

Mariarosa Vicari (Lancia Beta Montecarlo, categoria Regularitat), Cristina Gómez (Fiat Uno, categoria 

Regularitat) i Paloma Meseguer (Volkswagen Golf GTI, categoria Velocitat). 

María Lanzón, Directora de la comissió Mujer y Motor de la Real Federación Española de 

Automovilismo: “Només tinc paraules de reconeixement cap a aquesta brillant iniciativa de 

RallyClassics, que està apostant amb fermesa pel talent femení i per visibilitzar l'esforç de totes les 

dones que formen part del nostre esport. L'equip de Rallyclassics i del Rally Motul Costa Brava està 

duent a terme una labor exemplar en matèria d'inclusió i d'igualtat, que segur servirà d'exemple i 

d'inspiració per a altres proves automobilístiques”. 

 

El futur del programa MotorDona 

Tot i que aquest programa tot just engegarà oficialment al 70 Rally Motul Costa Brava, a RallyClassics 

ja es treballa en noves accions que es desenvoluparan durant la temporada, en proves com el 

Navarra Classic Festival (10-12 juny), el XIX Rally Costa Brava Històric by Motul (27-30 octubre) i les 

Porsche Classic Series. 

 

El programa MotorDona és possible gràcies a la col·laboració de Secretaria General de l’Esport i 

l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Motul, 

Riki Cars, Centro Porsche Barcelona, Centro Porsche Girona i SEAT. 

 

Informació del 70 Rally Motul Costa Brava ja disponible a la pàgina web de RallyClassics. 

Contacte premsa per a més informació sobre el programa MotorDona: comunicacion@rallyclassics.org. 

https://rallyclassics.club/ca/70-rally-motul-costa-brava-2022/
mailto:comunicacion@rallyclassics.org

