
Josep M. Membrado: M’agradaria repetir l’experiència. 
Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X - MC Racing) van arribar a Salou amb l’objectiu de gaudir del Ral·li RACC 
(48 Catalunya-Costa Daurada) 2012, última prova del calendari del mundial de ral·lis de la present temporada. Van començar patint en 
l’etapa de terra, però amb l’arribada de l’asfalt i del temps assolellat, van marcar cronos entre els més ràpids de la seva categoria, i al final, 
quan  el podi del campionat de Producció semblava possible, una sortida de carretera els va obligar a abandonar la cursa.  

Com queda dit, l’etapa inicial, mixta terra asfalt, es va disputar en unes condicions molt complicades. La pluja que va caure la nit abans 
del ral·li i durant la disputa del mateix, va deixar les pistes impracticables, era molt complicat mantenir-se en les traçades. Membrado va 
optar per l’estratègia conservadora, és a dir imposar un ritme ràpid quan les condicions ho permetien i reduir la marxa quan la situació no 
era tan favorable, a més en la penúltima especial de la jornada (segon pas per Terra Alta) una punxada va arrodonir una jornada molt dura 
en tots els sentits.
El set vegades campió de Catalunya de l’especialitat explicava així el perquè de la seva presencia a Salou: He comentat en diverses oca-
sions que, hem vingut a Salou a gaudir d’un ral·li del mundial, i en les condicions d’avui era molt difícil aconseguir 
l’objectiu esmentat. Solament ens queda esperar que les condicions millorin de cara a demà i que sobre l’asfalt puguem 
demostrar que podem ser competitius en una prova d’aquestes característiques. 

I amb l’arribada de l’asfalt i un ambient més assolellat la situació de Membrado -Ribolleda va canviar de manera radical. Aixì doncs, en 
aquesta segona etapa tot vanar millor, en el primer pas pel bucle format per: La Mussara, El Priorat i Riba-roja, ja van deixar entreveure 
que podien estar entre els més ràpids, sempre entre els cinc primers fins i tot a Riba-roja van quedar a 8” del scratch. En la repetició del bucle 
van seguir millorant, i van marcar el millor temps en El Priorat, i van tornar a ser segons a Riba-roja aquesta vegada a 2” de l’italià Ligato. 
Sens dubte, al final de la jornada  els rostres a l’assistència del pilot de Repsol eren la mostra mes clara de la satisfacció que regnava a l’equip, 
Membrado s’expressava de la següent manera: Avui si que ho hem passat bé competint. A l’asfalt hi havia zones humides i 
trossos molt bruts de fang, malgrat tot hem anat incrementant el ritme a mesura que avançava el dia, els cronos han 
anat sortint i això sempre et dóna confiança. Per la seva banda Ribolleda afegia: Llàstima que s’ha neutralitzat el nostre pas 
per la Mussara, crec que en aquesta especial també teníem possibilitats d’estar entre els millors. I a la pregunta, Demà a 
per el podi?, tots dos coincidien a afirmar: El nostre objectiu era i segueix sent estar el diumenge a primera hora de la tarda 
al parc tancat de Salou. També és cert que demà tractarem d’imposar el nostre ritme i ... 
  
En la tercera etapa no van poder arrodonir el seu pas pel Catalunya 2012 situant el seu Mitsubishi al parc tancat del Passeig Marítim de 
Salou. En la primera especial de la jornada, Riudecanyes, es va produir el toc esmentat, en el qual van trencar la roda davantera esquerra, 
perdent l’opció de seguir competint, Membrado comentava de la següent manera el succeït: Ha estat en un dels revolts lents del 
traçat, hem copejat amb l’exterior amb la direcció completament girada i la roda s’ha trencat. Estava clar que era 
impossible continuar. Una llàstima perquè crec que en les especials que quedaven d’asfalt teníem la possibilitat de 
seguir lluitant per les primeres posicions del PWRC i potser millorar algun lloc a la general, però ...

Malgrat l’incident esmentat el campió de Catalunya 2012, es mostra satisfet amb l’experiència i sembla disposat a repetir-la, aquestes eren 
les seves paraules: Hem acabat la temporada i se’m farà molt llarg aquest període de temps que estarem sense competir. 
Malgrat el desenllaç final, el pas per aquest Catalunya ha estat molt positiu en molts aspectes. Sí hi ha la possibilitat de 
tornar, caldrà tenir en compte una sèrie de detalls tant en la preparació prèvia de la carrera com durant el desenllaç 
de la mateixa, als quals, fins ara, no havíem prestat l’atenció suficient. A nivell competitiu, Membrado també es mostra molt 
satisfet, sobretot del rendiment en dos especials concretes: Crec que en el tram més llarg del ral·li, El Priorat, i en Riba-roja vam 
estar molt concentrats i ens vam situar entre els millors de la categoria de producció. És clar que m’agradaria millorar 
les meves prestacions en terra amb el Mitsubishi, encara que aquest any de terra n’ hi ha hagut poca, hem tingut molt 
fang.  

S’acabat la temporada per a Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda, un 2012 en el qual han aconseguit el seu principal objectiu, el títol 
català de ral·lis. El Ral·li RACC (48 Catalunya-Costa Daurada) s’ha quedat a mig fer, però Josep M.Membrado sembla decidit a seguir treba-
llant per repetir en la propera edició, això sí, aprofitant el bagatge d’experiències acumulades aquest any a la prova del RACC.

Servei de Premsa.


