
Membrado-Ribolleda assoleixen un triomf molt treballat a Manresa. 

Josep M.Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X N ) van acabar a l’esglaó 
més alt del podi del 51è Ral·li 2000 Viratges. Després d’un inici de carrera una mica irregular, 
van saber corregir el ritme per imposar-se de manera clara a la recta final de la prova del Biela 
Club Manresa. D’aquesta manera el tàndem Membrado-Ribolleda van completar amb la seva 
quarta victória (sobre cinc possibles) una temporada en la qual han demostrat un alt nivell de 
competitivitat en totes les carreres en les que han pres part.    

El principal al·licient, a priori, de la tradicional prova del Campionat de Catalunya de l’especi-
alitat, era veure l’últim duel de la temporada entre Membrado i Gaig, un fet que ha resultat tot 
un clàssic durant la present temporada a les proves en les que han coincidit.
En aquesta ocasió, l’inici va resultar favorable al pilot de Porsche que va aconseguir completar 
al capdavant les primeres seccions del ral·li, amb una diferència al seu favor de  6”, al reagru-
pament de meitat de ral·li. Era evident que tot estava per decidir.
En la continuació, amb el canvi de decorat (Bufalvent, Granera i Talamanca), la reacció del 
pilot d’Olost no es va fer esperar. El seu ritme va resultar inassolible per a la resta de partici-
pants i a mesura que el ral·li va anar avançant, va ampliar el seu avantatge fins a arribar als 50” 
del final. Una espectacular remuntada que va mantenir l’atenció dels afeccionats fins al final. 
   
Ha estat un ral·li amb dues cares ben diferents. Hem començat una mica freds 
i ens hem vist superats per Gaig, la veritat no ho esperàvem. Això va quedar 
demostrat quan en la segona passada pel tram inicial del bucle vam rebaixar 
18” el crono anterior. Amb el canvi d’especials, els nostres registres van millo-
rar i tram a tram hem anat ampliant diferències. Un ral·li de menys a més en el 
qual, una altra vegada aquesta temporada, el ritme ha estat frenètic. Així resumia 
Membrado la seva actuació en el 2000 Viratges 2011, última carrera de l’any. S’acaba l’any i és 
moment de fer balanç, el campió català no dubta a afirmar que han completat una gran tempo-
rada: Dels cinc ral·lis que hem disputat, hem guanyat quatre i el primer que vam 
fer amb aquest Mitsubishi vam aconseguir la segona posició, però a una dife-
rència mínima del guanyador. Cal recordar també la nostra participació en la 
prova de terra de Cervera que vam acabar en el podi. Sens dubte competir amb 
aquest Mitsubishi és tota una garantia d’èxit. Estic molt satisfet.
Josep R. Ribolleda també es mostrava molt content amb el resultat aconseguit en el 2000 Virat-
ges i sobretot de la manera que s’havia aconseguit, aquest era el seu comentari: Hem sortit 
una mica dormits i durant la primera secció hem perdut uns segons que podrien 
haver estat decisius. A la tarda/nit no ens hem relaxat en cap moment i els 6 
scratch a les sis últimes especials crec que ho diuen tot. Per a mi la temporada ha 
estat excel·lent, hem demostrat que podem anar molt ràpid amb el Mitsu.   

Amb la disputa del Ral·li 2000 Viratges, Josep M. Membrado dóna per acabada la present tem-
porada. A partir d’ara el seu esforç se centrarà a valorar les possibilitats de cara el 2012. La seva 
intenció és seguir competint, falta concretar on.

Servei de premsa.     
Resultats - 51è Ral·li 2000 Viratges.
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