
Josep M. Membrado: El millor del ral·li ha estat... el resultat.

Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X) han aconseguit el seu primer triomf en el seu 
camí cap a la consecució del títol català de ral·lis. El triomf en el 4rt Ral·li de Cevera no ha estat fàcil, ja que han 
hagut de superar l’ímpetu de Garcia-Pujol (Mitsubishi Lancer Evo X) que es mantenia sempre a l’aguait d’un 
possible lapsus del pilot d’Olost. Al final Membrado ha imposat la seva experiència al volant del Mitsu preparat 
per MC Racing i ha aconseguit el triomf per 14” de marge.
La prova organitzada per WRC Management ha estat marcada per l’amenaça de pluja que s’ha mantingut durant 
tot el dia. Els equips, sobretot els primers que han disputat les especials, han tingut sempre l’asfalt sec, encara 
que ha plogut copiosament durant la recta final del ral·li.

El primer líder del Ral·li de Cervera 2012 ha sigut l’equip Gaig-Astudillo (Porsche GT3), el més ràpid en l’espe-
cial inicial, primer pas per Santa Maria. Membrado ha estat el més ràpid en la continuació i ha acabat les secci-
ons matinals com a primer classificat en la provisional de la prova.
El duel esmentat entre Membrado i Garcia ha centrat l’atenció del gran nombre d’aficionats que han viscut el 
ral·li en directe. El pilot de Repsol ha marcat el millor registre en els dos passos per l’especial Rauric, mentre que 
a Les Obagues s’ha situat molt prop del seu rival directe al triomf.

Després de deixar el seu Mitsubishi al parc tancat final i sota una pluja intensa, Membrado comentava les seves 
impressions sobre el ral·li: Estic content pel triomf, però no ha estat el meu millor dia de competi-
ció. No sé perquè, però en cap moment m’he sentit còmode durant la carrera i el ritme mai ha 
estat el millor. Era evident que el pilot català preferia passar pàgina i començar a treballar per preparar la pro-
pera prova: Tenim una setmana per preparar-nos per a un canvi radical d’escenari. La primera 
prova de terra serà un repte que hem d’afrontar amb les millors sensacions .
Josep R. Ribolleda, coincidia amb Membrado en l’anàlisi de la prova lleidatana: Des de l’inici ens ha costat 
mantenir la concentració. De tota manera hem de quedar-nos amb la part positiva de la jor-
nada que és que hem aconseguit el triomf al final del ral·li.

Dissabte que ve (dia 21) Membrado-Ribolleda hauran de superar un altre repte important, la seva primera prova 
de terra de la temporada que es disputarà a Mollerusa. Serà el Ral·li de terra Pla d’Urgell que organitzarà l’escu-
deria WRC Management.

Servei de Premsa.
Resultats - 4rt Ral·li Cervera.

Fotos.  www.fotoesport.com


