
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala, al volant del Porsche 911 GT3 preparat per l’equip MC Racing, seran al 
podi de sortida del 17º Ral·li Esprint de Sant Julià per iniciar una temporada, en la qual les proves vàlides per al 
campionat català, tant d’asfalt com de terra, centraran l’atenció del pilot d’Olost. Com és habitual, la prova que 
se centra a Sant Julià de Vilatorta no serà vàlida per a cap campionat, però és una excel·lent ocasió per saber 
com estan les forces pròpies en aquest inici de temporada i contrastar-les amb els rivals als quals es mesuraran 
d’aquí molt poc amb punts en joc.

Els organitzadors d’aquest tradicional esdeveniment, l’Escuderia Osona, han preparat per aquest 2014 un 
traçat amb novetats, es recupera una especial, l‘Enclusa-Romagats, que havia estat en el recorregut de la 
prova vàlida pel campionat del món. El Coll de Mansa serà la cronometrada amb la qual s’iniciarà el Sant Juliá, 
en aquest cas no hi ha canvis.
En total el traçat del ral·li té 87,820 km dels quals gairebé 35 km són de velocitat.

Després de més de dos mesos sense competir, Membrado afronta molt motivat aquesta primera cita de la tem-
porada en la qual tindrà l’opció de lluitar contra el crono, aquestes eren les seves paraules: Com de costum 
en l’inici de la temporada hi ha dubtes respecte al que ens trobarem en les carreres. Nosaltres tenim el 
programa ben definit, ens centrarem en el campionat català. L’asfalt al volant del Porsche mentre que 
la terra la correrem amb el Mitsu. Veurem com es van desenvolupant els ral·lis i al fet que nivell estem 
respecte als rivals. Abans de començar a competir, el pilot de Repsol no pensa malgastar cap ocasió per posar 
a punt la seva mecànica: En aquest aspecte no canviarem el treball que solem fer en les jornades prèvies 
al ral·li. Hem fet algun test i tenim la intenció d’aprofitar el shakedown que, com cada any, es farà el dia 
abans del ral·li.

Com bé diu Membrado, dissabte que ve (dia 22) a partir de les 10h00, al Coll de Romagats, els equips que ho 
creguin oportú, podran provar els vehicles amb els quals competiran a partir de les 9h01 del diumenge (dia 23), 
instant en el qual s’iniciarà el 17 Ral·li Sprint de Sant Juliá. 

Servei de Premsa.

El Ral·li Esprint de Sant Julià punt de par-
tida del 2014 per Membrado-Vilamala.

Horaris - 17è Ral·li Esprint de Sant Julià.


