
Membrado-Vilamala tot a punt per al Berguedà.

Per a Josep M. Membrado-Jordi Vilamala, el Criterium del Berguedà té connotacions especi-
als, és la prova en la que exerceixen com equip local i això sempre comporta un plus de pressió 
que per al campió català és positiu i el motiva per lluitar amb més ganes, si és possible, per 
aconseguir el triomf a la prova.
Membrado-Vilamala disputaran el XXXVIII Criterium del Berguedà al volant d’un Mitsubishi 
Evo IX de Calm Competició, encara que seguiran comptant amb els tècnics de PCR Sport al 
parc d’assistència, en aquest cas a Gironella. 
 
El traçat de la tercera prova vàlida per al Campionat de Catalunya de ral·lis no té sorpreses. Els 
organitzadors s’ha inclinat per especials habituals, ben conegudes pels pilots i els aficionats 
que seguiran el ral·li a peu de carretera. En les seccions inicials es disputaran, dues vegades 
cadascuna, La Guàrdia (11,080 kms.) i Prats-Olost (10,000 kms.). Les especials que configu-
raran la part final de ral·li són: Alpens (10,800 kms.) i la Costa dels Gats (7,850 kms.) En total 
321,35 kms., dels quals gairebé 80 kms., seran de velocitat. 

Com dèiem, el recorregut és ben conegut pels equips habituals del català de l’especialitat, 
Membrado-Vilamala no són precisament l’excepció, És veritat que coneixem bé aques-
tes carreteres, per les que passem, en algun cas, en la nostra rutina diària. De 
totes maneres farem el reconeixement i apuntarem detalls que en el comentat 
ús diari no els hi donem importància. Cal tenir en compte que passarem amb un 
Evo IX i a velocitats que no tenen res a veure a les del dia a dia. 
Després del triomf al Girona, es pot dir que el pilot d’Olost li té presa la mesura al Mitsubishi, en 
la primera prova vam estar molt còmodes al volant de l’Evo IX, és un cotxe que 
corre molt i és cert que les reaccions no tenen res a veure amb les del Megane. 
Esperem seguir en la línia positiva iniciada a Girona, intentarem mantenir la 
màxima concentració durant tot el ral·li, els excessos de confiança sempre són 
dolents, per estar a l’esglaó més alt podi al final de la prova.    

L’inici de la prova de la Escuderia Gironella està previst a 10h30 de dissabte que ve (dia 23) 
des del podi situat en ple centre de Gironella. Una vegada superat el recorregut els participants 
començaran a arribar a la Plaça de l’Estació de l’esmentada localitat, a partir de les 21h42 per 
entrar el seu cotxe al parc tancat final 
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