
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Porsche 911 GT3 MC Racing) es van situar a la segona plaça de la clas-
sificació final absoluta del 17 Ral·li Esprint de Sant Julià. Així doncs el pilot de Repsol no va poder repetir el 
triomf aconseguit en l’anterior edició, en aquesta ocasió va haver de cedir davant l’ímpetu de Vinyes-Mercader 
i el seu Seat Córdoba WRC. Al final de la prova de l’Escuderia Osona, el pilot de Repsol comentava: Es van 
complir les expectatives que tenia per a aquesta prova, malgrat tot m’hagués agradat estar més a prop 
de Vinyes, sobretot en els primers compassos de la prova.

Després de completar el shakedown amb excel·lents sensacions, Membrado va afrontar el Sant Julià de manera 
optimista, les diferències en contra seva que es van anar acumulant al llarg de la prova, no van fer que can-
viés  l’objectiu inicial: Encara que sempre que surts a competir t’agrada guanyar, per a nosaltres el Sant 
Julià era el primer contacte amb els rivals del campionat català de l’especialitat i en aquest aspecte, em 
sento satisfet. El Porsche ha funcionat bé i sóc optimista de cara a la cita del Pacha de finals del proper 
mes de març. Així doncs a partir d’aquest moment Membrado i el seu equip seguiran treballant en la posada a 
punt del seu Porsche per afrontar la primera cita de l’esmentat campionat amb plenes garanties d’èxit: Com és 
habitual intentarem, una temporada més, seguir amb el pla de sempre per preparar cadascun dels ral·lis. 
Divertir-nos competint en el ral·li és l’objectiu i per això necessitem que la posada a punt del cotxe sigui 
la millor.

El Ral·li Pacha es disputarà el proper 29 de març. Un any més, els membres de l’Escuderia Costa Daurada 
seran els responsables que tot estigui en ordre perquè una nova edició del seu ral·li (la sisena) torni a cele-
brar-se amb tota normalitat.

Servei de Premsa.

Resultats del 17è Ral·li Esprint de Sant Julià.

Membrado-Vilamala a la segona posició 
del Ral·li Esprint de Sant Julià.


