
Membrado-Ribolleda vencen en un Osona d’infart. 

Josep M.Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X N ) van arrodonir la seva 
excel·lent actuació en el 43 Ral·li Osona, amb un gran triomf, per tan sols 1 dècima, respecte 
al seu rival més directe, Jordi Gaig. És el setè triomf per Membrado en el ral·li de l’Escuderia 
Osona i el primer formant tàndem amb el copi andorrà. 
La calor i la gran afluència d’afeccionats van tornar a marcar el desenvolupament d’un Osona, 
aquest any mes emocionant que mai, que no es va decidir fins als últims compassos de la com-
petició per una diferencia inapreciable.

Una vegada més aquesta temporada, el duel entre Gaig i Membrado estava a la ment de tots 
els afeccionats que van seguir l’Osona en directe. Els pronòstics es van complir  i es va viure el 
format més intens de la lluita entre els dos pilots. 
La primera part del ral·li va resultar lleugerament favorable a Membrado-Ribolleda, encara 
que es va arribar al reagrupament intermedi amb tan sols 1 dècima d’avantatge a favor del pilot 
d’Olost.
En la continuació, Gaig imposava la potència del seu Porsche en els primers passos per la Costa 
dels Gats i Alpens-Les Lloses, al final de la tercera secció la diferència fregava els 5” a favor de 
Gaig i .... semblava que la situació es decantava al seu favor.
La reacció de Membrado en la part final va ser esplèndida, va treure el millor de si mateix, i va 
aconseguir el triomf més ajustat de la seva carrera esportiva.
   
Ha estat un triomf molt treballat, les diferències sempre han estat mínimes tant 
en favor com en contra i mai ens hem donat per vençuts. També és cert que tot ha 
sortit bé i no hem tingut problemes. Estic molt satisfet pel triomf i de la manera 
que ho hem aconseguit. Així comentava Membrado les seves sensacions un vegada com-
pletada el lliurament de premis de l’Osona 2011. Pel que fa a si havia vist en algun moment que 
la prova se li escapava la seva resposta era aquesta: La veritat és que la situació no era 
fàcil, sobretot després del primer bucle de la tarda. Crec que el segon d’avan-
tatge que vam assolir a la segona passada per la Costa dels Gats i trobar els 
primers quilòmetres d’Alpens amb l’asfalt humit ens va donar un impuls extra 
cap al triomf.
Josep R. Ribolleda també destacava la tensió que es va viure en la carrera, aquestes eren les 
seves paraules: Durant les seccions matinals sempre hem estat per davant, encara 
que a la Trona no vam poder fer el millor registre en cap de les passades. Era 
important no cometre errors per seguir amb opcions al triomf fins al final. Hem 
mantingut les distàncies durant la tarda. El final ha estat excel·lent i guanyar el 
ral·li per una dècima ... Crec que poc més es pot afegir.   

Els equips habituals en les proves d’asfalt del Campionat de Catalunya tindran una llarg des-
cans, concretament fins al proper mes d’Octubre, aleshores es disputarà la prova de Valls (Tar-
ragona). 

Servei de premsa.     
Resultats - 43è Ral·li Osona.
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