
Josep M. Membrado: Sortirem amb el Mitsubishi Grup N.

Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda, en aquesta ocasió al volant d’un Mitsubishi Lancer Evo X de l’equip MCRacing amb 
especificacions de Grup N, disputaran el VII Ral·liSprint Open d’Avià, prova vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis 
amb coeficient 4.

Els Amics del Motor d’Avià han preparat, per la 7ª edició de la seva prova, un recorregut de 112,200 km dels quals 42,300 
km seran de velocitat. Hi haurà dos especials que es repetiran tres vegades cadascuna.
En ser un Ral·liSprint el recorregut és secret fins a la mateixa jornada de la prova. Els equips participants faran els reconei-
xements el mateix dissabte (dia 22) abans d’iniciar la carrera.   

Així explica el pilot de Repsol, quin és el seu objectiu prioritari en el Ral·liSprint vàlid per al Campionat de Catalunya 2012: 
És una prova que ens queda molt a prop de casa i que ens pot donar uns punts que poden resultar impor-
tants a l’hora de decantar el campionat català al nostre favor. Així doncs l’objectiu no és un altre que 
acumular la màxima puntuació possible, si cal descartar alguna carrera ja ho farem al final de la tem-
porada quan, amb menys proves per disputar, és més fàcil fer càlculs. A part de pensar en el català de l’espe-
cialitat, Membrado també posarà en pràctica algunes novetats tècniques de cara al proper Ral·li Catalunya: Per competir 
a Avià, deixarem el Mitsubishi amb les especificacions de Grup N, és a dir tal com competirem a la prova 
del mundial. De fet ja hem tret del Mitsu tots els detalls de R4, que fan que en aquests moments no sigui 
un vehicle homologat per la FIA.

A les 10h30 de l’esmentat dissabte es donarà la sortida al primer equip participant des del podi de sortida situat al centre 
d’Avià. El final del ral·li està previst a les 15h15, moment en el qual els equips, que hagin superat les tres seccions previstes 
pels organitzadors (Amics del Motor d’Avià), arribaran al parc tancat situat a l’Av. Pau Casals de la localitat que dóna nom a 
la prova.    

Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2012.
 
1.-Josep M. Membrado, 1570 punts, 2.-Albert Orriols, 1246 p., 3.-Carlos Llinas, 1120 p., 4.-Ferràn Nieva, 
922 p., 5.-Ruben Fernández, 888 p. 
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