
Josep M. Membrado: Puntuar a l’Osona és vital per a nosaltres.

Una temporada més, Josep M. Membrado estarà al podi de sortida del Ral·li Osona, serà la seva desena participació consecu-
tiva en l’esmentat ral·li amb un saldo impressionant quant a resultats, set triomfs i dues segones posicions. Així doncs, en la 
44 edició de la prova de l’Escuderia del mateix nom, el pilot d’Olost lluitarà pel seu vuitè triomf en el ral·li que seria el segon 
amb el copilot andorrà Josep R. Ribolleda a la seva dreta en l’habitacle del Mitsubishi Lancer Evo X preparat per MC Racing. 

Tant el pilot de Repsol com el seu equip volen rescabalar-se de l’abandó a l’Empordà, amb un bon resultat a l’Osona per 
mantenir l’avantatge al capdavant de la provisional del campionat català: És un ral·li de coeficient 8, i és evident que 
pensant en el campionat és molt important estar entre els millors per seguir sumant  punts i reprendre la 
dinàmica positiva que havíem mantingut fins a l’Empordà. El traçat és calcat al de la passada edició i la mecànica 
està en perfecte estat, o sigui que es tracta de repetir el triomf de fa un any, sembla fàcil: Sí que és cert que coneixem 
molt bé el recorregut i que els tècnics de MC Racing han deixat el Mitsu en perfectes condicions, però crec 
que cada carrera és diferent, poden sorgir imprevists i els rivals també preparen les carreres al detall. O 
sigui que estic convençut que no serà fàcil, més aviat tot el contrari, però lluitarem pel triomf mentre hi 
hagi alguna opció d’aconseguir-lo.

La logística de l’Osona 2012 estarà repartida per diversos escenaris. Així el podi de sortida estarà situat al c/ Joan de Serra-
llonga de Vic, el parc d’assistència a Sant Bartomeu del Grau i el podi final, on es durà a terme el lliurament de premis, estarà 
situat a les instal·lacions del circuit d’Osona.   

On no hi haurà pràcticament variacions respecte a l’anterior edició del ral·li és en el traçat. Es disputaran especials tan tradi-
cionals com La Vola, La Trona, Circuit d’Osona, La Costa dels Gats i Alpens-Els Lloses. Les cinc es disputaran dues vegades 
cadascuna, amb un total de 435,30 km dels quals 106,81 seran de velocitat.    

Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2012.
 
1.-Josep M. Membrado, 1010 punts, 2.-Eduard García, 840 p., 3.-Albert Orriols, 838 p., 4.-Ferràn Nieva, 730 p., 
5.-Carlos Llinas, 648 p. 

Horaris - 44è Ral·li Osona.
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