
Josep M. Membrado, amb Jordi Vilamala a la seva dreta en l’habitacle del Porsche 911 GT3 acomiadarà la temporada dis-
putant el 53è Ral·li 2000 Viratges, ultima prova sobre asfalt vàlida per al Campionat de Catalunya de l’especialitat.
El tàndem Membrado-Vilamala sortirà a la prova del Biela Club Manresa amb l’objectiu de rememorar èxits passats com-
pletant el ral·li entre els millors de la classificació final.

La carrera que pot decidir alguns dels campionats catalans, tindrà un recorregut total de 419,75 km, dels quals 88,86 km, 
seran de velocitat, Les especials a superar seran 10 (5 de diferents). El recorregut previst per a la present edició del 2000 
Viratges té canvis importants respecte al de les últimes edicions de la prova. En aquest 2013 solament es mantenen en el 
recorregut Granera i Talamanca.

Sortirem en el 2000 Viratges a gaudir de la prova. De tota manera, malgrat no tenir cap pressió de cara al campionat 
ens agradaria estar entre els millors, competirem amb la mateixa motivació de sempre i si hi ha opció d’estar en el 
graó més alt del podi, l’aprofitarem. Amb aquestes paraules, Membrado deixava clar que vol acabar amb bon sabor de 
boca una temporada que no ha estat gaire favorable als seus interessos. El pilot de Repsol ha preparat la prova de Man-
resa amb el rigor de sempre: No hi ha dubte que després de dos mesos sense competir amb el Porsche hem intentat 
recuperar sensacions amb aquest vehicle a més, amb Jordi (Vilamala) al costat. Ens coneixem a la perfecció, hem 
compartit moltes temporades de bons resultats i estic convençut de que no necessitarem molts quilòmetres per 
recuperar la millor dinàmica de competició.

El 2000 Viratges 2013, encara que tindrà la seva sortida i arribada en el centre neuràlgic de Manresa, tindrà a la localitat 
d’Artés com a centre d’atenció dels afeccionats durant tota la jornada del dissabte (dia 16). A Artés estarà situat el parc d’as-
sistència al que els equips acudiran un cop superades cada una de les seccions del ral·li.
La sortida de la prova està prevista a partir de les 9h00 de la jornada esmentada, des del podi situat en el Passeig Pere 
III, de la capital catalana. A partir dels 22h05 del mateix dia, començaran a arribar al parc tancat final els equips que hagin 
superat el traçat.

Servei de Premsa.

Josep M. Membrado tancarà la temporada 
en el Ral·li 2000 Viratges.

Horaris 53è Ral·li 2000 Viratges.


