
                                                         
 

 
GRAN ETAPA FINAL DEL RIEJU TEAM 
 
Pedrero entra 7è, Mena 12è i tanquen la seva participació al Dakar a les posicions 15 i 16 de la graella 
general. El rookie, Marc Calmet, se situa en el lloc 34. Una gran actuació de tot l'equip. 
 
Joan Pedrero tanca el seu 13è Dakar amb una espectacular 7ª posició en l'última etapa amb un temps de 02H 27 '42'' i aconsegueix 
acabar a la 15ª de la general. Oriol Mena completa la darrera etapa del Dakar en 12ª posició, amb un temps de 02H 32 '36'', a 
15'34" del líder Brabec, i acaba 16è de la classificació, després d'una gran actuació durant la segona setmana del ral·li. 
 
El debutant Marc Calmet, ha finalitzat la seva primera aventura al Dakar entre els 35 primers de la general. 
 
Classificació 12º etapa 
Oriol Mena (Elit)- 12 
Joan Pedrero (Elit/ Legend)-7 
Marc Calmet (Marathon)- 38 
 
Classificació general 
Oriol Mena (Elit)- 16 
Joan Pedrero (Elit/Legend)-15 
Marc Calmet (Marathon)- 34 
 
Declaracions de pilots: 
Oriol Mena: "Dakar acabat. Tres de tres. Estic content. Malgrat tots els problemes som aquí, que és el més important, a  la línia 

de meta. És una alegria, una satisfacció la feina feta i sobretot un agraïment a tots els patrocinadors i gent que ha fet possible que 

pugui ser aquí. A Rieju i a FNSpeed. I ara a seguir treballant. Falten menys de 365 dies perquè comenci un nou Dakar. Veurem si  

podem tornar a ser aquí, i estar una miqueta més ben preparat i intentar estar en les posicions que ens mereixem. Agraeixo a tots 

aquells que han aconseguit que avui estigui aquí”. 

Joan Pedrero:  "Estic molt content. Hem acabat les 3 Riejus. Això era el primordial, el més important i estem tots bé. Tots hem 

tingut alguna caiguda, però estem bé i això és el més important. Molt content, l'equip increïble. Tot l'equip de FN Speed i de Rieju 

ha estat adorable i ens ho hem passat molt bé!".  

Marc Calmet: “Final de el Dakar. Estic molt content d'haver acabat. Aquests últims dies han estat durs. És la meva primera 

participació. Ha estat un Dakar dur per a mi i per a tots, crec que tothom diu el mateix. M’emporto un munt d'experiències i un bon 

aprenentatge. Me'n vaig molt feliç i agraït a l'equip Rieju i a tots els meus patrocinadors. " 

Miquel Garcia, director d’equip del Rieju Team: “Molt content de que els 3 pilots hagin arribat a meta, que era l'objectiu. I de fer 

arribar el nom de Rieju al món de l'off road a través de la prova més important que existeix. Molt feliç per Rieju i pels tres pilots 

que s'ho mereixen, han lluitat molt,  i també per tot l'equip de Rieju i FN Speed perquè veiem el treball dels pilots, que és molt gran, 

però també hi ha molta gent treballant darrere i estic molt agraït i content per tot l'equip. 

   
Peu de foto (Esquerra a dreta): Podis Pedrero, Mena i Calmet. 

 

  



RIEJU & @WILLY_FOXX (@rieju_oficial) 
Per primera vegada, l'organització del Dakar ha permès que un influencer esportiu traslladi tots els detalls de la prova als fans del 
Dakar. Equipat amb diverses cambres GoPro i diferents dispositius mòbils, l'esportista @willy_foxx revela el dia a dia dels pilots 
de l'equip Rieju Team retransmetent des del camp base escenes quotidianes del bivac, les caravanes on viuen els pilots, així com 
altres curiositats com les recòndites gasolineres de desert, les multes solidàries que imposa l'organització per excés de velocitat, 
els centres logístics de reposició de pneumàtics (CTIS) .... Detalls que, fins ara, només eren accessibles pels que viuen la competició 

des de dins. Adjuntem un recull de la 1ª setmana de Dakar, des de dins de al camp base. 
 

ETAPA 12: 
Fotogaleria jornada 12 i podis: https://we.tl/t-WupQm2Gu7K 
Declaracions pilots i Miquel García, director esportiu del Rieju Team (HD): 
https://we.tl/t-WZV65JiR9T 
Vídeo Mena en el podi: https://we.tl/t-StnjPspqo4 
  

PEÇA MARC CALMET RECORREGUT GOPRO ETAPA 11 ENTRE ALULA I YANBU: 
 Peça de 90”; copyright free rock 
music:https://www.dropbox.com/sh/j4cyx9cmi9amghj/AACTh9xmOkKhNAB0Lgth9M0ia?dl=0 
Bruts: 
https://www.dropbox.com/sh/oipbapdirl0qu2v/AACI2Z9QLkl__2mALSpslehva?dl=0 
Inserts Marc Calmet: 
https://we.tl/t-cxw5ZVEiAT 
 
WETRANSFER RESUM 1ª SEMANA DINS DEL DAKAR: 

(Full HD): https://we.tl/t-VHMsNmdgnj 

(A 1080): https://we.tl/t-gIlPr9zkOs 

 
Dossier de premsa: https://we.tl/t-qFaweKYoCT 

Per a més informació i/o entrevistes: 

Mima Garriga (686 98 41 66)  mimagarriga@coolmedialab.es 

Mónica Moyano (661472278) monicamoyano@coolmedialab.es 

 
Marketing RIEJU: 
Ignasi Boadas |marketing@Riejumoto.com  
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