
És un excel·lent resultat, però Josep M. Membrado ha acabat al parc tancat de Salou amb un regust amarg per la manera de com ha 
aconseguit l’esmentada 3ª posició en la classe 3 (Grup N) i en la 25ª plaça de la classificació absoluta. Cal esmentar que, Membrado-Julià, 
solament es van veure superats pels dos últims vencedors de la Production Cup, el pilot mexicà Benito Guerra (2012) i el peruà Nicolás 
Fuchs (2013). 
Els guanyadors absoluts i grans dominadors del RallyRacc 2013 han estat els pilots de l’equip Volkswagen Motorsport. Els actuals campi-
ons de món Ogier-Ingrassia i els seus companys Latvala-Anttila han ocupat les dues primeres posicions del podi, quedant en tercer lloc el 
Citroën DS3 WRC de Mikko Hirvonen-Jamo Lehtinen.

Les etapes d’asfalt van tenir un desenllaç molt desigual per Membrado-Julià. Mentre que en les especials nocturnes de la primera etapa van 
acabar líders de la Classe 3, superant a equips habituals del mundial Guerra-Rozada (a 11”8) i Fuchs-Mussano (a 1’35”6). En la segona, 
la sort no va estar del seu costat. Una doble punxada en el primer bucle (Priorat i Coll de Jou) i problemes en el canvi de velocitats en la 
continuació els van fer baixar fins a la tercera plaça de l’esmentada  categoria, però amb molt temps perdut respecte als seus predecessors, 
concretament a 9’40” de Guerra i a 4’57” de Fuchs. L’equip tècnic de Membrado (MC Racing) va tenir molta feina en la llarga assistència 
(1h15’) que va tancar la competició sobre asfalt del RallyRacc 2013.
Membrado va demostrar que podia superar als més ràpids però els problemes el van allunyar del liderat, aquest era el seu comentari: 
El desenllaç de la primera etapa va tenir el millor final, capdavanters de la categoria i en el primer terç de la scratch. Les bones 
sensacions van continuar en l’inici de la segona etapa però, després tot va canviar, sobretot els 9‘ perduts en la doble punxada 
del primer bucle ens ha trencat el ritme. Teníem moltes esperances a establir diferències respecte als nostres rivals en l’asfalt per 
sortir a la terra en pla conservador, però...  Mentre el pilot d’Olost feia aquest comentari els mecànics de MC Racing estaven treballant a 
un ritme frenètic: A part de variar tot el necessari per competir a la terra, estan treballant per resoldre els problemes del canvi. Sens 
dubte, el temps és molt just per deixar el Mitsu en les millors condicions per disputar l’etapa de terra. 

Les diferències amb les quals va acabar la jornada anterior, no van fer canviar l’estratègia a Membrado. També és cert que l’estat de les 
pistes, amb molta pols i pedres soltes (de totes les mesures), eren obstacles a tenir en compte per als equips que volien acabar la prova. 
Semblava que els problemes per fi s’havien acabat per Membrado-Julià però no va ser així, es van quedar sense canvi de velocitats, van 
haver de completar l’últim bucle solament amb la tercera velocitat. Mantenir el tercer lloc, en alguns moments, ha estat molt complicat: En 
el primer pas per les especials de terra hem tractat  de mantenir el nostre ritme i sobretot la mecànica, tractant que administrar 
les diferències que teníem respecte als rivals que teníem per darrere. La continuació ha estat més complicada, hem sofert molt. 
Solament amb la tercera velocitat ha vegades no sabies si anaves massa lent o havies d’afluixar. A més s’afegien problemes de 
frens... Hem aconseguit acabar el ral·li, era l’objectiu principal, però m’hagués agradat complicar una mica les coses als quals ens 
han superat.  

Josep M. Membrado-Oriol Julià, una vegada superat el RallyRacc 2013, se centraran en la preparació del tancament de la temporada que 
tindrà lloc dins de tres setmanes (dies 15 i 16 de novembre) a Manresa. Les especials cronometrades del Ra·li 2000 Viratges, al volant del 
Porsche 911 GT3, seran l’escenari en el qual, l’equip Repsol intentarà està entre els més ràpids.

Servei de Premsa.

Josep M.Membrado tercer de Classe 3 en 
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Classificació - RallyRacc 2013 (Classe 3).


