
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala van aconseguir completar el 5è Ral·li Pla d’Urgell, segona prova sobre terra 
vàlida per al campionat català de ral·lis, en una quarta posició que el pilot de Repsol va valorar de manera molt 
positiva una vegada acabat el ral·li: Ha estat un ral·li en el qual ens ho hem passat molt bé a les especials 
i a més crec que aquesta quarta posició és molt bona per a les nostres aspiracions d’aconseguir el títol 
català a final de temporada.

L’inici de la prova no va ser positiu per als interessos del pilot de Repsol. En el primer pas per les especials que 
configuraven el recorregut va perdre més temps del previst, 49” respecte a Vinyes, i el triomf de la prova es va 
complicar. L’objectiu va passar a ser l’últim lloc del podi, solament el separaven 8” de Xavier Domenech i amb 
tres especials per davant tot era possible. Membrado-Vilamala van es van imposar un ritme més competitiu, 
però es van trobar amb la fèrria resposta dels seus rivals. A la classificació final el podi va quedar a 9”.

Membrado analitzava d’aquesta manera el desenvolupament de la prova de l’Escuderia Mollerussa: Al principi 
el nostre ritme no va ser bo, feia molt temps que no competiem sobre terra i això ho hem notat, potser 
massa al inici de la prova. A poc a poc hem anat recuperant i ens hem sentit molt més a gust al volant 
del Mitsu, sobretot en zones delicades en les quals al principi nosaltres frenàvem i els nostres rivals 
segurament no. Com deia abans, marxem de Mollerussa contents perquè seguim progressant i estem 
segurs de poder seguir en aquesta línia en les properes competicions.

Membrado-Vilamala poc hauran d’esperar per seguir demostrant que el seu nivell competitiu segueix a l’alça. 
L’últim cap de setmana d’Abril (concreatemente els dies 25 i 26) tornaran a posar-se al volant del Porsche 911 
GT3 per disputar una nova edició del Ral·li Igualada.

Servei de Premsa.

Resultats del 5è Ral·li Pla d’Urgell.

Membrado-Vilamala (Mitsubishi Lancer 
Evo X) a un pas del podi a Mollerussa.


