COMUNICAT DE PREMSA

Inscripcions obertes per conduir en la 3a edició de
No Limits Barcelona, la prova esportiva sense
barreres i ecològica
 Fins el 26 d’abril, persones conductores amb discapacitat física i sense
discapacitat que condueixin vehicles ecològics poden inscriure’s a aquesta
prova automobilística d’orientació i estratègia.
 El moviment associatiu de persones amb discapacitat física ECOM i
RallyClassics organitzen per tercer any consecutiu aquest esdeveniment
inclusiu i innovador que tindrà lloc el 30 d’abril a Barcelona.

Barcelona, 12 d’abril del 2016. El No Limits Barcelona (NLMT), que enguany celebra la tercera
edició, és una prova esportiva, inclusiva i innovadora, que posa en relació i visibilitza la
conducció de vehicles ecològics, de vehicles adaptats per a persones amb discapacitat física, i
vehicles no adaptats conduïts per persones amb discapacitat.
L’organitzen ECOM -el moviment associatiu de les persones amb discapacitat- i RallyClassics amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports, entre d’altres. Tindrà lloc el 30
d’abril, i el punt central de trobada serà el Village que hi haurà instal·lat al Moll de la Marina de
Barcelona.
Qui pot participar al volant?
- Cal ser conductor/a d’un vehicle ecològic (elèctric, híbrid, de gas o amb emissions de CO2 fins a
159 gr.) o bé ser conductor/a amb discapacitat física d’un cotxe (adaptat o no), vehicle sense
carnet o quad.
- Tenir el vehicle propi i formar equip amb una persona que faci de copilot (de 12 anys o més).
-Inscriure’s fins el 26 d’abril a aquest enllaç, disponible al web de RallyClassics
(rallyclassics.club/no-limits-motor-tour-2016). Té un cost de 30 € per equip (inclou la documentació del
NLMT, dorsals, mapa i passaport NLMT, 2 samarretes).
Una prova sense barreres
El NLMT és una prova esportiva d’orientació i estratègia, és a dir, no guanya qui va més ràpid,
sinó qui escull millor el circuit. En les dues hores que es donen de marge, cada equip, format per
un pilot i un copilot (de més de 12 anys), ha de passar per 8 Controls de Pas del total de 20 que hi
haurà distribuïts per Barcelona. Per obtenir la millor puntuació, cal passar pels Controls de Pas que
tinguin menys afluència, però això no es pot saber fins al final. Per tant, es tracta d’intentar preveure
els moviments de la resta de participants i anar als Controls que es considerin més estratègics.
Als següents enllaços podeu veure i descarregar-vos les fotografies i el vídeo de l’edició 2015.
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Els valors de No Limits
El NLMT és una activitat lúdica i un acte inclusiu i de convivència, pensat perquè tothom participi
en igualtat de condicions. Fomenta el coneixement social vers els drets de les persones amb
discapacitat, les quals al seu temps s’apoderen perquè es fan visibles les seves capacitats.
NLMT és també respectuós amb el medi ambient i dóna a conèixer opcions de vehicles menys
contaminants, de molt baixes emissions de CO2, una realitat possible gràcies a la innovació
tecnològica i al compromís de les empreses; es llança doncs també un missatge sobre la necessitat
d’innovar tecnològicament i d’avançar cap al disseny universal perquè tothom pugui desenvolupar-se
en igualtat d’oportunitats i guanyar en autonomia.
Una jornada per gaudir de Barcelona
El NLMT ofereix, no només a les persones que participen al volant la possibilitat de viure Barcelona
d’una forma diferent, sinó que també és una jornada festiva per a tota la ciutadania.
Més enllà de la prova automobilística, l’esdeveniment preveu la realització d’activitats per gaudir i
participar en família al Village, al Moll de la Marina de Barcelona, a tocar del Port Olímpic. Aquest
serà l’espai de sortida i arribada dels vehicles i on es farà l’entrega de trofeus al final de la jornada;
serà també on hi haurà, durant tota la tarda, activitats esportives, lúdiques i culturals,
relacionades amb els vehicles ecològics i la discapacitat. Hi haurà, a més, una zona d’stands
d’empreses automobilístiques i/o d’ajuts tècnics i tecnologia pel foment de l’autonomia de les
persones amb discapacitat, on s’exposaran les darreres novetats.

ECOM és un moviment associatiu que aglutina més de 180 entitats de persones amb discapacitat física de tota Espanya
(154 de les quals són de Catalunya) que té com a objectiu promoure una major inclusió i qualitat de vida de les persones amb
discapacitat física, impulsar la lluita contra tot tipus de discriminació, fomentar la defensa de l'exercici dels seus drets, i treballar
per la millora en cobertura i qualitat dels serveis i prestacions que requereix aquest col·lectiu. Alhora, ECOM s’encarrega de
coordinar les actuacions de les entitats que la integren per tal que aquestes tinguin un major impacte i efectivitat; i les facilita
informació, formació i suport per a que puguin assolir els seus objectius. Així mateix, s’encarrega de representar i defensar els
seus interessos davant les diferents Administracions Públiques i en els diferents organismes de participació existents en el
sector.
Rally Classics. Organitzador d’esdeveniments esportius del món del motor i carreres de vehicles clàssics. Entre les proves
que organitzen està el rally més antic d’Espanya, el Rally Costa Brava (velocitat i regularitat), el Rally Costa Brava Històric
(regularitat), el Rally d’Hivern-Criterium Viladrau (regularitat), el Classic Series (Regularitat cotxes i motos en 5 circuits), la Volta
a Catalunya (regularitat i turisme), el Criterium de Llafranch i el Barcelona Montjuïc Revival, entre altres. www.rallyclassics.eu
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