
Membrado-Ribolleda disputaran el seu primer Ral·li d’Igualada.

El recuperat Ral·li Ciutat d’Igualada acollirà dissabte que ve (dia 5) els equips que de manera habitual dis-
puten tant el Campionat de Catalunya absolut com els diversos trofeus que es dirimeixen sobre asfalt. Entre 
els equips participants no faltarà Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X) que, 
malgrat la seva dilatada trajectòria en el català de ral·lis, mai han disputat la prova del Moto Club Igualada. 

La prova catalana no se celebrava des de l’any 1993. Així doncs encara que recupera algunes de les especi-
als tradicionals de l’època, Membrado-Ribolleda les descobriran en els reconeixements previs a la disputa 
d’aquesta prova. Aquesta era l’opinió del pilot de Repsol: Vaig començar a competir sobre asfalt al 
1995 i per tant no vaig estar en l’últim Igualada per molt poc. De tota manera estic conven-
çut que en aquests anys les especials hauran canviat i en conseqüència les referències que 
poguéssim tenir, no ens serien de gran utilitat. De les especials poc sabem, alguns trams, 
de manera parcial, s’han disputat en el Ral·li Catalunya, sembla que hi ha varietat quant a 
traçats, en fi... la veritat és que no sabem gran cosa. És evident doncs, que si normalment fer les 
passades de reconeixement amb concentració és molt important, a Igualada és gairebé una obligació fer-ho 
així per poder sortir al ral·li amb garanties d’èxit, aquesta era l’opinió de Ribolleda sobre aquest tema: No hi 
ha dubte que els reconeixements en aquesta ocasió juguen un paper primordial. Intentarem 
encertar en les notes de manera ràpida per fer els mínims retocs durant la disputa del ral·li.

La logística del ral·li se situarà en zones cèntriques d’Igualada. Concretament el parc tancat 
final i el podi s’ubicaran a la Rambla Sant  Isidre mentre que la zona d’assistència es posarà a la 
Rambla Catalunya, prop de les instal·lacions de la SEAT, on estarà instal·lada la Base de la carrera.     

El 14º Ral·li d’Igualada s’iniciarà a les 14h01 del proper dissabte, a partir d’aquest instant els partici-
pants hauran de superar un traçat de 341 km dels quals 78,94 km seran de velocitat (10 especials, 5 de dife-
rents). L’arribada del primer participant al parc tancat final està prevista a les 23h40 del mateix dissabte. 

Servei de premsa.
Horaris - 14è Ral·li Ciutat d’Igualada.
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