
Josep M. Membrado espera que plogui al Berguedá 2011.

Una temporada més, i ja són 40,  arriba el Critèrium del Berguedá vàlida per al Campionat de 
Catalunya de ral·lis amb coeficient 6. Un ral·li especial per a Josep M. Membrado, que exercirà 
una vegada més de pilot local i que comptarà amb Josep R. Ribolleda a la dreta en l’habitacle 
del Mitsubishi Lancer Evo X N  de MC Racing, per lluitar pel setè triomf en el seu ral·li.

Com és habitual en ell, Membrado sortirà a guanyar en el Berguedá però després de com s’està 
desenvolupant l’inici de temporada és evident que no serà fàcil, aqest és el seu comentari: Estic 
convençut que serà molt complicat, és un ral·li molt ràpid i per tant la potència 
del vehicle pot ser determinant. En aquestes condicions, Jordi Gaig treu un gran 
rendiment del seu Porsche, malgrat tot nosaltres farem una bona preparació de 
la prova i intentarem aprofitar les situacions favorables que es puguin presen-
tar. No hi ha dubte que si hi ha alguna cosa que pot afavorir al duo Membrado-Ribolleda és la 
climatologia: Així és, crec que amb l’asfalt mullat un vehicle de tracció total com 
el nostre té un cert avantatge. De tota manera anirem pas a pas amb el rigor de 
sempre (reconeixements, preparació del cotxe, prova final, ...). En el moment de 
la veritat, una vegada aparcats els nervis habituals pre-ral·li, intentarem llui-
tar pel triomf en les condicions que es plantegin.
Josep R. Ribolleda, el copi andorrà, es mostra optimista: A priori el recorregut no ens 
afavoreix, però ... les carreres cal disputar-les, la situació pot canviar en qual-
sevol moment i no hi ha dubte que trobar-se amb pluja seria positiu. No obstant 
això, el més important és que nosaltres estiguem encertats ... a casa no podem 
fallar.  

Els organitzadors, Escuderia Gironella, han preparat pel 40 aniversari de la seva prova un 
recorregut amb alguna variació. La novetat, Grauges, es disputarà dues vegades en cadascuna 
de les seccions matinals. A partir de les 15h00, es disputarà en dues ocasions el bucle format per 
les especials; Alpens, Olost-Prats i La Guàrdia en sentit invers al tradicional.
En total 214,65 kms., dels quals 80,48 kms., estaran distribuïts entre les especials cronometra-
des esmentades.  

El XL Critèrium del Berguedá s’iniciarà a les 10h00 del proper dissabte (dia 14) amb la sortida 
del primer participant des del podi situat en el centre de Gironella. El final del ral·li està previst 
a partir de les 21h00 del mateix dia i en la mateixa ubicació.
cal destacar que després de les seccions matinals es durà a terme la matança del porc (matança 
del porc), una tradició de les primeres edicions del Critèrium que els membres de l’Escuderia 
Gironella recuperen en el 40 aniversari de la prova.

Servei de premsa.
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