
El Ral·li Empordá punt de partida per Membrado-Ribolleda .

Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda, al volant d’un Mitsubishi Lancer Evo X N+  preparat 
pels tècnics de MC Racing, començaran la temporada 2011, disputant el 26è Ral·li Empordá, 
segona prova vàlida per a la Copa de Catalunya de Ral·lis d’asfalt.
Membrado es planteja el 2011 sense objectius concrets, a mesura que avanci la temporada 
anirà avaluant el pressupost disponible per anar escollint les proves a disputar. Ara mateix no 
descarta res, fins i tot està obert a participar a la prova catalana del mundial, el Ral·li Catalunya.

Plantegem la temporada motivats, amb moltes ganes de competir i en un equip 
nou, MC Racing. El que no variarem és la nostra manera de preparar les car-
reres. Serem igual de meticulosos que sempre perquè el nostre objectiu sempre 
serà arribar a la sortida amb tot a punt per evitar sorpreses. Després, a les car-
reres, pot passar de tot, això ja no ho podem preveure. Aquesta és la declaració d’in-
tencions del pilot d’Olost, de cara a la temporada que està a punt d’iniciar, a més seguia parlant 
d’aquesta manera del possible calendari pel 2011: La primera presa de contacte amb els 
que poden ser els nostres rivals en el decurs de l’any, la tindrem a l’Empordá. 
A partir d’aquí, la idea inicial és fer els quatre ral·lis de més renom del català 
d’asfalt (Berguedà, Girona, Osona i 2000 Viratges), alguna prova de terra, el 
Catalunya, ... en fi són opcions que anirem concretant a mesura que es vagin 
completant els pressupostos de cada prova. Anirem pas a pas a veure on estem 
en un campionat que preveig serà molt igualat.
Per al copilot andorrà Josep R. Ribolleda, seguir un any més a la dreta de Membrado, es una 
oportunitat de seguir lluitant pel triomf en les curses en les que competeixen, així s’expressava: 
No hi ha dubte que la nostra intenció serà lluitar per estar entre els millors, el 
Pep (Josep M. Membrado) es un pilot molt ràpid i després de dos anys compar-
tint l’habitacle d’un vehicle de competició, la sintonia es molt bona.  

Per entrar en matèria, Membrado-Ribolleda hauran de superar, en dues ocasions, especials 
tan conegudes com La Ganga, Canyet i St. Grau. En total 55,74 kms., cronometrats, un 29% del 
recorregut total del ral·li, per començar a recuperar les millors sensacions.   

L’inici de la 26ª edició del Ral·li Empordá està previst a les 14h00 del proper dissabte (dia 16) 
des del podi situat en la c/ de l’Esport de la Bisbal d’Empordá, localitat que serà la base logística 
de la prova. Una vegada superat el recorregut esmentat els participants, que la hagin assolit, es 
dirigiran al podi situat en ple centre de la localitat empordanesa..    
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