El podi de Salou, objectiu inicial de Josep
M. Membrado en el Ral·li RACC 2013.
Josep M. Membrado afrontarà amb el millor ànim la seva participació en el Ral·li RACC - 49è Ral·li Catalunya Costa Daurada, la prova vàlida per al mundial de l’especialitat que es disputa en carreteres i pistes catalanes. Membrado, aquest any
amb Oriol Julià a la seva dreta en un Mitsubishi Lancer Evo X, es marca com a repte inicial estar en el podi de Salou diumenge que ve (dia 27) una vegada superat el recorregut de la prova en la qual repeteix la seva participació, després d’estar
molt prop del seu objectiu en la passada edició. No hi ha dubte que és una prova molt diferent a les quals competim
durant la temporada. Són moltes jornades preparant la cursa per intentar que res quedi a l’atzar i després ,pràcticament una setmana de competició entre reconeixements, test i les tres etapes del ral·li. Es evident, tinc ganes que
començar a competir.

Així doncs, el pilot de Repsol és conscient que té per davant una setmana molt densa, algunes dades deixen constància
d’aquesta afirmació. Per exemple el recorregut total del ral·li és de gairebé 1400 km., dels quals 356 kms són de velocitat
distribuïts en 15 especials (9 de diferents). Com és habitual en les últimes edicions de la prova del RACC, els pilots hauran
de superar trams cronometrats d’asfalt i terra. Aquest any els de terra s’agrupen en l’última etapa.
Les especials cronometrades no presenten grans novetats, potser la més rellevant sigui la disputa de nit de la primera etapa
(Querol, Montmell i Riudecanyes).
Priorat (44,02 kms.) sobre asfalt i Terra Alta, aquest any una mica més curta 35,68 kms., a la terra, seran els obstacles més
complicats a superar pels participants.
La prova tornarà a tenir presència en ple centre de Salou, amb la disputa de shakedown, dijous que ve a partir de les 13h00
i amb el tram espectacle d’una mica més de 2 kms., que tancarà la segona etapa del ral·li.
Una vegada més, el centre d’operacions del Ral·li RACC estarà situat en els aparcaments habituals de Port Aventura-Salou.
Com ha comentat en diverses ocasions, per Membrado les jornades prèvies a l’inici del ral·li són les més tenses, aquest any
no és una excepció: Com he comentat, tinc ganes de començar, coneixem l’escenari, tindrem ocasió de fer proves
amb el Mitsubishi però estic impacient per afrontar la primera especial i posar el xip de lluitar contra el crono. Estem
molt il·lusionats i convençuts de que podem protagonitzar un bon ral·li en aquesta edició del Catalunya.
La cita en el podi de sortida, situat a la plaça de la Catedral de Barcelona, és a partir de les 18h00 del proper divendres (dia
25). Just en aquest moment es donarà l’ordre de sortida al primer dels participants de la prova.
Servei de Premsa.

Horaris Rally RACC (49é Ral·li Catalunya-Costa Daurada).

