
El 14è Ral·li de terra Ciutat de Cervera, primera cita del Campionat d’Espanya 2013 de l’especialitat i vàlida per 
al  Campionat de Catalunya de la present temporada, ha estat la prova escollida per Josep M. Membrado-Josep 
R. Ribolleda (Mitsubishi Evo X – MCRaring) per iniciar el seu calendari particular de les proves sobre l’element 
esmentat.
Els actuals campions de Catalunya es mostren molt confiats a redreçar la trajectòria d’una temporada que s’ha 
iniciat de manera adversa als seus interessos. Després del test previ a la cita de Cervera, la seva motivació 
és màxima per afrontar un ral·li en la qual tindran com a rivals directes, als equips que lluitaran pel campionat 
espanyol de l’especialitat.

La proposta de l’escuderia WRC Management, organitzadora de l’esdeveniment, és un traçat amb tres especi-
als que es repetiran, en dues ocasions cadascuna. En total 157,58 km, dels quals 88,96 km seran de velocitat.

Membrado, fidel al seu modus operandi, no ha escatimat esforços en la preparació de la prova de Cervera: 
Volem competir al 100% i per aconseguir-ho el treball previ és imprescindible. Crec que en aquest 
aspecte hem fet una bona posta a punt del Mitsu i per tant  tenim moltes ganes d’entrar en la dinàmica 
de la competició, és a dir, conèixer el recorregut, les pistes, climatologia, …
A més en la prova de Cervera la inscripció serà atípica. A part dels habituals del català de l’especialitat, es dona-
ran cita en aquest ral·li  els que lluitaran pel títol espanyol al llarg de la temporada: Sens dubte les posicions de 
podi seran molt cares d’aconseguir, intentarem imposar un ritme competitiu i veure on estem respecte 
als nostres rivals. És cert que el nostre objectiu és la classificació del Campionat de Catalunya però, 
d’entrada, no renunciem a res. Cal disputar el ral·li al límit de les nostres possibilitats i veure que passa.

La cerimònia de sortida del Ral·li de terra Ciutat de Cervera es farà a les 20h00 del divendres (dia 19) en el podi 
situat a la Plaça Universitat. L’inici de la competició està previst a les 10h00 del proper dissabte (dia 20) des de 
la zona d’assistència. Els equips que hagin completat tot el recorregut tornaran a l’esmentada ubicació a partir 
de les 17h21 del mateix dissabte.

Servei de Premsa.

Membrado-Ribolleda afronten amb ganes la primera 
cita de terra del 2013.

Horaris - 14è Ral·li de terra de Cervera.


