
Josep M. Membrado-Oriol Julià, al volant del Mitsubishi Lancer Evo X preparat per MC 
Racing, han completat la jornada prèvia a l’inici del RallyRacc - 49º Ral·li Catalunya Costa 
Daurada, amb total normalitat. Per Membrado aquesta primera part de la setmana ha estat 
intensa però molt positiva, així s’expressava en finalitzar el shakedown: El recorregut és 
molt semblat al de l’any passat però, els reconeixements sempre cal aprofitar-los al 
màxim. Sempre hi ha detalls a polir i zones, sobretot a la terra, en les quals s’amaguen 
sorpreses desagradables. En el test, hem fet quatre passades a l’especial amb el Mit-
subishi i en principi tot sembla en ordre per començar el ral·li.

Demà (dia 25) la jornada serà molt diferent al que acostumava a ser el primer dia de compe-
tició del Ral·li RACC en anteriors edicions. Els equips, a partir de les 12h00 iniciaran el seu 
desplaçament a Barcelona, on es durà a terme la cerimònia de sortida. 
Una vegada hagin passat pel podi de sortida, els participants iniciaran la seva lluita contra el 
crono. Es dirigiran a disputar el primer bucle d’especials cronometrades (Querol, Montmell i 
Ridecanyes), que com a novetat es disputaran amb llum artificial.
Per al pilot d’Olost aquesta circumstància no es gens preocupant: M’agrada conduir de nit, 
crec que m’adapto bé. De tota manera, per a mi, el fet que és realment important és 
començar sobre asfalt. En aquest element em sento molt còmode, disputar les dues 
primeres etapes en aquestes condicions em donarà la possibilitat de veure on estem 
respecte als pilots que disputen amb assiduïtat el campionat de món de l’especialitat. 

Així doncs, Membrado-Julià estan molt motivats per disputar una carrera en la qual es donen 
cita, any rere any, els equips de dominen el Campionat del món de ral·lis. L’equip Repsol 
prendrà la sortida, aproximadament, a les 19h00 des del  podi situat a la plaça de la catedral 
de Barcelona.

Servei de Premsa.

Josep M. Membrado: Tot a punt per 
començar el RallyRacc 2013.


