
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala, en aquesta ocasió al volant del Mitsubishi Lancer Evo X de l’equip MC 
Racing, disputaran dissabte que ve (dia 5) el 5è Ral·li Pla d’Urgell prova vàlida per al Campionat de Catalunya 
de Ral·lis. Així doncs el campió català tornarà a una prova sobre terra després de diversos mesos sense com-
petir en pistes d’aquestes característiques. Concretament la seva última participació va tenir lloc el passat mes 
d’octubre durant la disputa de la tercera jornada del Ral·li RACC Catalunya - Costa Daurada.

Els organitzadors de la primera cita lleidatana de la temporada, Escuderia Mollerussa, han preparat un recor-
regut amb solament dues especials que s’hauran de superar, tres vegades l’A i en dues la B, per completar un 
traçat de 175,21 km, dels quals gairebé 70 seran contra el crono.

Després del triomf en el Pacha-La Pineda, Membrado afronta la primera prova de terra de la temporada amb 
l’objectiu de seguir augmentant el seu haver de punts en el campionat català, així ho comentava: Serà una 
prova en la qual hi haurà molta competència, segons es comenta hi ha diversos equips que no seguiran 
el campionat que han decidit venir a Mollerussa, sens dubte això sempre és un plus de motivació. Per 
a nosaltres és important puntuar pensant en el campionat, en aquest objectiu centrarem els nostres 
esforços, encara que si es presenta l’oportunitat de lluitar pel triomf, allà estarem. En aquesta ocasió el 
pilot de Repsol haurà de canviar el Porsche pel Mitsubishi, tampoc serà un problema segons la seva opinió: És 
evident, el canvi és obligat. Tenim el Mitsu preparat, hem fet alguna jornada de test i estic convençut 
que serem competitius, encara que també és veritat que en ser un ral·li tan compacte qualsevol error és 
difícil de recuperar.

El Pavelló del 25è aniversari de Mollerussa acollirà la part organitzativa del ral·li, quedant el parc d’assistència 
just en el pàrquing contigu.
Durant el matí del mateix dissabte (dia 5) els equips tindran l’oportunitat de completar la passada de reconeixe-
ment de les especials, A les 14h30 es donarà l’ordre sortida al primer participant. El lliurament de premis del 5è 
Ral·li Pla d’Urgell està prevista a partir de les 21h00 del mateix dissabte.

Servei de Premsa.

A Mollerussa, Membrado-Vilamala també 
lluitaran pel triomf.

Horaris - 5è Ral·li Pla d’Urgell.


