
Membrado-Ribolleda comencen a Cervera un any esperançador.

Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X N+) iniciaran dissabte que ve (dia 14), la seva 
primera participació en el Campionat de Catalunya 2012 de l’especialitat, amb la disputa del 4rt Ral·li d’asfalt 
de Cervera. Membrado, sis vegades campió de l’esmentat certamen, s’ha marcat com a objectiu de la present 
temporada un nou títol, que seria el segon des que el campionat és mixt (asfalt i terra). 

Membrado, que porta dues temporades disputant de manera parcial el campionat català de ral·lis, es troba molt 
il·lusionat davant el nou repte, aquest era el seu comentari: Ara mateix tinc moltes ganes de començar 
a competir. Vam començar aquest 2012 amb la idea de tornar a fer el català complet, ens vam 
posar a treballar a reunir el pressupost necessari i finalment aquesta primera fita la vam asso-
lir. Ara cal pensar en la dinàmica habitual de la competició, preparar al detall les proves i... 
una vegada entrats en matèria veurem on estem respecte als nostres rivals. En fi,estic conven-
çut que no serà fàcil però el nostre objectiu és estar sempre entre els millors. Per començar una 
prova nova per al pilot català i amb característiques molt definides: És un ral·li molt ràpid i molt curt, són 
50 km cronometrats, és a dir el mínim error és impossible de recuperar. És un ral·li al sprint 
des que s’inicia fins al final, un lleuger dubte et pot costar perdre moltes posicions.
Per a Josep R. Ribolleda, serà el seu primer Campionat de Catalunya complet al costat de Membrado, aquestes 
eren les seves sensacions abans de començar: Tinc moltes ganes i il·lusió de seguir per tercer any con-
secutiu al costat del Pep (Josep M.Membrado). En referència a la disputa del campionat com-
plet crec que poques coses canviaran. Pel que fa a la preparació de les proves estic convençut 
que tot seguirà igual, potser a la part final del calendari agafarem menys riscos i pensarem 
més en el campionat que en la prova que estiguem disputant. No sé, perquè quan ens posem el 
casc el plantejament pot variar en pocs segons.  

Com molt bé comentava Membrado, el Ral·li de Cervera 2012 té un recorregut que no permet dubtes, són sola-
ment 52,40 km cronometrats repartits en 6 especials (tres diferents).      

La prova organitzada per WRC Management s’iniciarà a les 11h00 del proper dissabte (dia 14) en el podi situat 
en ple centre de Cervera. El final de la prova està prevista a partir de les 19h22 en el mateix indret.

Servei de premsa.
Horaris - 4rt Ral·li Cervera.
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