
Membrado: Competir a les especials de l’Empordà, em motiva.
El Ral·li Catalunya, el gran objectiu del 2012 per Membrado-Ribolleda. 

Després de superar amb èxit el segon repte de la temporada sobre terra (Terres de Catalunya) , Josep M. Mem-
brado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Evo X) tornaran a competir sobre l’element en el qual se senten més 
còmodes, l’asfalt. El Ral·li Empordà, amb especials de tant renom com Els Angels, Santa Pellaia i La Ganga, serà 
la prova a superar. Per al pilot de Repsol, seguir acumulant punts a la classificació és la prioritat encara que si hi 
ha opció al triomf, intentarà aprofitar-la.    

Tinc moltes ganes de competir una altra vegada en especials que són les habituals de sempre 
del món dels ral·lis, no hi ha dubte que les de l’Empordà són d’aquest estil. De tota manera no 
volem obsessionar-nos amb el triomf, és important mantenir la regularitat de proves anteri-
ors en aquest 2012, és un ral·li molt compacte i qualsevol error es pot pagar quedant fora de 
carrera. Aquesta era la declaració d’intencions que feia Membrado de cara al proper obstacle a superar. A 
més afegia tota una primícia: Intentarem ser efectius al màxim a les proves que resten abans de les 
vacances, ampliar diferències... en fi, deixar encaminat el campionat per poder preparar amb 
detall el Ral·li Catalunya. Sembla que aquest any el projecte serà possible i vull aprofitar al 
màxim l’oportunitat de mesurar-me amb els equips del mundial, sabent les exigències que això 
comporta. Estic il·lusionat i convençut que podem fer un bon ral·li del mundial.    

L’activitat del 27è Ral·li Empordà, al marge de la competició, es concentrarà a La Bisbal d’Empordà. El parc 
d’assistència estarà situat en el Pàrquing Municipal de l’esmentada  localitat gironina. 
La sortida del primer participant es farà des de la assistència a les 15h00, mentre que l’arribada del primer par-
ticipant, una vegada completat tot el recorregut, està prevista a les 20h58.

Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis.

1.-Josep M. Membrado, 1010 punts. 2.-Albert Orriols, 652 p., 3.-Eduard Garcia, 630 p., 4.-Ferràn Neva, 
586 p., 5.-Carlos Llinás, 504 p.

Horaris - 27è Ral·li Empordà.
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