
Membrado-Ribolleda ansiosos per 
començar el Ral·li RACC 2012.
Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X) estrenaran el seu títol de campions del Catalunya de 
l’especialitat disputant, per primera vegada formant equip, el Ral·li RACC (48 Catalunya - Costa Daurada) 2012, la prova 
que tanca el Campionat del Món de Ral·lis de la present temporada. El ral·li es disputarà els dies 9, 10, 11 de novembre, amb 
la localitat de Salou (Tarragona) com a centre neuràlgic de la prova.
Josep M. Membrado, que ha rebut la invitació de l’organització per al ral·li, podrà competir de manera directa amb els equips 
que han disputat de manera habitual el mundial de Producció. El pilot de Repsol es mostra amb confiança davant el repte que 
suposa aquesta confrontació: Sense cap dubte serà un lluita desigual, els mitjans que disposen aquests equips 
i sobretot el que nosaltres no estiguem habituats a disputar ral·lis de tres jornades pot resultar decisiu. 
Malgrat tot el ral·li cal disputar-lo i estem molt il·lusionats a fer una bona actuació. 

Com bé deia Membrado, el ral·li té un recorregut molt llarg (gairebé 1400 km) si tenim en compte les proves a les quals 
acostuma a competir durant la temporada. Seran tres etapes en les quals hauran de disputar 18 especials (10 de diferents) 
que sumaran 405,46 km de velocitat. 
Durant la primera jornada (dia 9 a partir de les 6h15), les especials seran de terra (Gandesa i Pessells) i mixtes (Terra Alta 
i Salou). Precisament en aquesta jornada es concentren una dels trams més llargs del ral·li, Terra Alta de 44,02 km, amb el 
més curt, Salou de solament 2 km. Una vegada disputat aquest primer dia de competició els equips tindran la tasca de canviar 
les seves mecàniques de terra a asfalt en una llarga assistència de 1h15.
Les dues etapes següents seran sobre asfalt. En la segona etapa el tram denominat Priorat (45,97 km), el més llarg del ral·li i 
en conseqüència un dels punts del recorregut en què es poden establir grans diferències.  
L’inici d’ambdues etapes, des del parc d’assistència de PortAventura, està prevista a les 7h00.
 
Tinc ganes que tot comenci, aquests moments previs són sens dubta els que més em costa superar, hi ha 
nervis, dubtes, ... en fi no deixa de ser un fet habitual però en un ral·li del mundial tot té un plus de gran-
desa. Era la opinió de Membrado abans d’iniciar els reconeixements, A més, el que sigui un recorregut molt semblat a altres 
edicions de la prova és un factor que no l’afavoreix: La veritat és que no m’ajuda potser em perjudica, sobretot si 
els meus rivals han disputat edicions recents del ral·li. Fa anys que no disputo una prova a Tarragona 
i per tant podem dir que en aquest aspecte partim de zero. Malgrat tot estem esperançats a fer un bon 
ral·li i sobretot gaudir d’una prova del mundial, fa diverses temporades que la volíem fer i per fi ho hem 
aconseguit.
Per a Josep R. Ribolleda, la disputa del Ral·li RACC 2012 representarà el seu debut en una prova del mundial, així ho expli-
cava: Així és, fins ara havia viscut el Catalunya treballant en alguna funció organitzativa, però mai assegut 
en el backet de la dreta competint. Serà dur, estic convençut, però tinc moltes ganes de viure l’experiència 
fins al final, és a dir acabar al parc tancat del passeig marítim de Salou.  

Sense cap dubte, la gran novetat prèvia a la competició en el Ral·li RACC 2012 serà la cerimònia de sortida que es durà a terme  
a Barcelona, concretament a la Plaça de la Catedral, a partir de les 17h30 del dijous (día 8).
En el planning de treball dels equips, abans de l’esmentada sortida, hauran de superar dues jornades de reconeixements (dies 
6 i 7) i el shakedown a partir de la 8h00 del mencionat dijous. La cita per Membrado-Ribolleda en aquest test amb el vehicle 
de competició serà aproximadament a partir de les 10h00. 
 

Servei de Premsa.


