
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Porsche 911 GT3) estaran dissabte que ve (dia 29) en el podi de sortida 
del VI Ral·li Pacha La Pineda, primera prova d’asfalt vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis 2014. Com 
és habitual, el pilot de Repsol han preparat la prova amb detall per evitar sorpreses i començar la temporada 
amb l’opció de lluitar per un bon resultat en la prova tarragonina.

La prova de l’Escuderia Costa Daurada no ofereix grans novetats en referència al recorregut, especials dife-
rents de la passada edició encara que a la mateixa zona i en conseqüència conegudes per la majoria dels 
participants, com a mínim de manera parcial.
En total es disputaran 59,40 km contra el crono, distribuïts en 7 especials (4 diferents). cal esmentar que el ral·li 
tornarà a finalitzar amb la disputa (dues vegades) de la super especial de 1,99 km dibuixada pels organitzadors 
a Vila-seca.

Per Membrado la disputa d’un ral·li a la província de Tarragona sempre li comporta desplaçaments més llargs 
de l’habitual, aquest era el seu comentari. No hi ha dubte que el plantejament de la prova vària una mica, 
de tota manera la solució passa per preveure més temps per a aquests desplaçaments. En referència 
a les especials no eren del tot desconegudes però hem fet un bon treball en els reconeixements i en 
la preparació de la prova en general per evitar ensurts i així ens podem centrar en pilotar el més ràpid 
possible en el moment de la veritat. Quant a la mecànica del seu Porsche, Membrado pensa que tot està en 
ordre: Hem treballat amb els membres de MC Racing i estem convençuts que el Porsche serà molt com-
petitiu dissabte que ve. Solament falta saber quina climatologia tindrem, això sí podria complicar una 
mica la nostra participació en el ral·li.

Queda clar doncs que, la cita és el dissabte (dia 29) a partir de les 12h30 en el podi que els organitzadors 
hauran disposat en la c/ Pau Casals de la Pineda perquè els equips comencin la seva participació en el VI Ral·li 
Pacha - La Pineda.

Servei de Premsa.

Josep M. Membrado: Gaudir en la competi-
ció segueix sent el principal objectiu.

Horaris - VI Ral·li PACHA La Pineda.


