
Triomf molt treballat de Membrado-Ribolleda a Igualada. 

Van ser deu hores de competició les que van haver de superar Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda, al volant del Mit-
subishi Evo X de MC Racing, per aconseguir el seu primer triomf en el Ral·li d’Igualada. 
Sense cap dubte, les diferències que es poden observar en la classificació final no reflecteixen la lluita i la igualtat que va 
haver-hi durant bona part del ral·li. El pilot de Repsol va prendre el comandament en la recta final i en aquest moment va 
haver de sobreposar-se a les dificultat que vana anar sorgint i que li van fer mantenir la incertesa fins al mateix instant d’ar-
ribar al podi de la Rambla Sant Isidre d’Igualada.
La climatologia va voler sumar-se a la prova i l’amenaça en la disputa de la primera secció es va fer realitat a l’inici de la 
següent, quan els primers vehicles havien deixat l’assistència.  

Tal com era de preveure la prova del Moto Club Igualada es va iniciar amb el domini del Porsche GT3 de Gaig-Astudillo que 
va ser el més ràpid en el primer pas per Carme i Font-rubí, deixant als Mitsubishi de Membrado i Vidales a 12” i 13” respecti-
vament. Amb l’arribada de la pluja, aquests pilots van llimar diferències respecte al capdavanter fins al punt que Membrado, 
se situava al capdavant de la classificació amb 6” d’avantatge respecte a Vidales.
Amb el canvi d’escenari i l’asfalt sec, Membrado va mantenir el ritme molt alt, encara que era evident que Gaig aprofitava la 
potència del seu Porsche per llimar diferències sobre el líder, mentre que Vidales es consolidava a la tercera plaça.
En l’última assistència de la carrera es van produir dos fets que van marcar la recta final de l’Igualada 2012, penalització 
(exclusió) de Gaig i abandó de Vidales per problemes mecànics. Així doncs en l’última secció Membrado va haver de cen-
trar-se a mantenir la seva mecànica per arribar com a triomfador al podi final.    

Una vegada entrat el Mitsubishi al parc tancat final, Membrado exterioritzava la seva satisfacció de la següent manera: 
Després de tot el que ha anat succeint durant la jornada és tota un satisfacció estar aquí i a més haver 
guanyat el ral·li. Ha estat un ral·li complicat però amb especials molt boniques malgrat que algunes no 
ens afavorien massa. Quant a la igualtat que va haver-hi durant bona part de la prova la seva opinió era aquesta: En 
els reconeixements ja vam poder comprovar que seguir al Porsche de Gaig seria difícil, va aparèixer la 
pluja i la situació es va igualar una mica encara que a nosaltres ens costava mantenir la concentració. En 
fi, tot ha sortit bé i ara encara que el campionat se’ns posa molt bé, seguirem treballant amb la mateixa 
intensitat per mantenir la regularitat que ens ha situat en la posició de privilegi que ara mateix ocupem.
Josep R. Ribolleda, incidia d’aquesta manera en la dificultat que tenia el traçat pel Mitsubishi : Els dos primers de cada 
bucle (Carme i Hostal del Vent) eren molt ràpids, mentre que la resta intercalaven zones molt ràpides 
amb altres més tècniques. El de 5 km (Vallespinosa) era el que més ens afavoria. Malgrat tot, hem aconse-
guit el nostre objectiu que no era un altre que guanyar i ... a preparar el següent ral·li.

Doncs el proper compromís per Membrado-Ribolleda serà sobre terra, l’últim cap de setmana de Maig a Platja d’Aro, serà el 
Ral·li Myron.

Servei de Premsa.

Resultats -14è Ral·li Ciutat d’Igualada.
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