
Membrado-Ribolleda a pel triomf a l’Osona 2011.

L’arribada de l’estiu, la calor i el mes de juliol comporta la disputa d’una de les proves amb més carisma 
del Campionat de Catalunya de Ral·lis, el Ral·li Osona. En aquest 2011 es mantindrà la tradició i dissabte 
que ve (dia 2), a partir de les 9h01, es donarà l’ordre de sortida del primer equip participant des del podi 
situat en l’Av. de la Generalitat de Vic.
Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda al volant del Mitsubishi Lancer Evo X N + de MC Racing, no fal-
taran a la cita i, a més amb un objectiu ben definit, recuperar la ratxa de triomfs a la prova de l’Escuderia 
Osona, que es va trencar fa dues temporades

Parlàvem de ratxa victoriosa, concretament entre el 2003 i el 2008. En les dues últimes temporades 
Membrado va aconseguir la segona plaça del podi,  sempre prop del guanyador, aquesta és la seva opinió 
del que pot succeir en aquesta edició: La motivació és màxima i sortirem a per totes encara 
que també estem convençuts que els rivals ens ho posaran molt difícil. Hi ha una excel·
lent inscripció i a part del Porsche de Jordi Gaig, cal tenir en compte els Mitsubishi que, 
sens dubte, estaran a un nivell molt alt. Nosaltres hem seguit el nostre ritual habitual 
en la preparació del ral·li, anem a intentar prevenir diverses situacions que es puguin 
plantejar i una vegada en carrera veurem que succeeix. Si en algun moment cal impro·
visar, doncs ... també ho farem. Quant al recorregut, el pilot d’Olost el coneix bé i li agrada encara 
que aquesta vegada hi ha una excepció: Es tracta d’Alpens·Les Lloses, una especial de gairebé 
20 km que amb tota seguretat marcarà diferències. A més es correrà en la part final del 
ral·li i en un zona en la qual un ruixat pot caure en qualsevol moment. De tota manera és 
cert que és un recorregut que m’agrada molt i en el qual em sento molt còmode competint.
Per la seva banda, Josep R. Ribolleda, que seguirà una vegada més a la dreta de Membrado en el Mitsu, 
també es mostra confiat: Al meu entendre és un traçat en el qual serem competitius. Josep M. 
ha demostrat en edicions anteriors que pot estar entre els més ràpids i per tant lluitar pel 
triomf. L’any passat ens vam quedar molt a prop (menys de 2”) malgrat tenir problemes. 
Veurem que passa sobretot a Alpens·Les Lloses una especial que es va disputar en el mun·
dial fa anys i que pot resultar decisiva en el tram final del ral·li.

Com queda dit la gran novetat del traçat del 43 Ral·li Osona, serà l’especial Alpens-Les Lloses (19,97 km), 
amb la Costa dels Gats ( 7,85 km), formaran el bucle (es correrà dues vegades) que centrarà l’atenció dels 
que segueixen la cursa a peu de cuneta a partir de les 17h31 del dissabte (dia 2).
A l’inici, els equips participants es trobaran amb dos especials habituals de la prova de Vic, La Vola (8,59 
km) i La Trona (12,81 km), que també es disputaran dues vegades abans de completar en dues ocasions 
l’especial del Circuit d’Osona (0,94 km).
Les especials cronometrades sumen  100,32 km dels 473,90 km que els participants hauran de completar 
abans d’arribar al final del ral·li.  

L’Osona 2011 tindrà el seu nucli central a les instal·lacions del Circuit d’Osona, on s’instal·laran les assis-
tències i es duran a terme totes les fases prèvies a l’inici del ral·li. 
La sortida es donarà al centre de Vic, a partir de les 9h01 del proper dissabte, mentre que el parc tancat 
final i el lliurament de premis es farà a l’esmentat circuit d’Osona.
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