
Membrado-Ribolleda persegueixen el triomf fins al final. 

Josep M.Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X N+) van completar 
el Ral·liEsprint de Sant Julià, prova amb la qual es va iniciar el calendari català de 
l’especialitat 2012. a la segona plaça de la classificació final.
Cal destacar, l’espectacular lluita que van mantenir Membrado i Xevi Pons durant tota 
la jornada. Pons es va alçar amb el triomf per la mínima deferència de 1”7 , en un final 
de ral·li en què la incertesa va ser la nota predominant.   
   
Després de completar el primer bucle pel Coll de Mansa (5,24 km) i una versió reduïda 
de Collsaplana (8,42 km), semblava que Pons seria capaç d’imposar el seu ritme, els 
seus dos scratch inicials així ho presagiaven.
Però en la continuació, la reacció Membrado va canviar la decoració, va ser el més 
ràpid a Coll de Mansa i va quedar a tan sols 7 dècimes del capdavanter a Collsaplana. 
Mancant l’últim pas per les esmentades especials menys de 3” separaven als dos pilots.
Membrado va sortir decidit a lluitar fins al final, però la pèrdua de 2” i escaig en el 
penúltim tram del ral·li li va complicar les coses. Malgrat tot, una gran actuació en el 
Collsaplana final a punt va estar de donar-li la victòria.    
   
Hem quedat molt a prop del triomf, malgrat tot la segona posició a la clas-
sificació final és molt gratificant després d’un cap de setmana en el qual 
hem treballat de manera intensa per trobar la millor posada a punt per 
al nostre cotxe. Vam aprofitar el shakedown de la cursa de Sant Julià per 
fer els primers test de la temporada i a partir d’aquí vam anar retocant 
detalls que, a la vista dels registres obtinguts, van millorar la competi-
tivitat de la nostra mecànica. Ha estat un inici de temporada impecable, 
estic molt content i esperançat a seguir lluitant per les posicions de podi 
en les proves en les que sortirem a competir. Aquesta era l’opinió d’un Mem-
brado, que no dissimulava la seva satisfacció després de la cerimònia de lliurament de 
trofeus de la prova organitzada per l’Escuderia Osona. Després de completar amb èxit 
aquest primer repte del 2012, l’ex-campió català es centrarà a concretar el calendari 
de la present temporada: És cert que ens falten definir alguns serrells per 
acabar d’establir a quins escenaris anirem a córrer. De moment treballa-
rem per seguir millorant el Mitsubishi. Possiblement la nostra propera 
cita amb la competició serà a Cervera.     

Així doncs, si les previsions es compleixen, Membrado-Ribolleda tornaran a competir, 
als comandaments del Mitsubishi Evo X preparat per MC Racing, el dia 14 d’Abril en 
el 4t Ral·li d’asfalt de Cervera.      

Servei de premsa.

Resultats - 15è Ral·liEsprint Sant Julià.

Classificació scratch:
1.-Pons-Haro (Mitsubishi Lancer Evo X) 28’55.6 , 2.-Membrado-Ribolleda (Mitsubishi 
Lancer Evo X) 0’01.7 , 3.-Gaig-Astudillo (Porsche 911 GT3) a 0’14.7, 4.-Orriols-Muñoz (Mit-
subishi Lancer Evo X) a 0’31.7 , 5.-Llinás-Torra (Ford Fiesta RS) a 0’46.9, 
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