
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala afrontaran el seu primer Ral·li ciutat d’Igualada al volant del Porsche 911 
GT3, segona prova sobre asfalt del Campionat de Catalunya de l’especialitat, convençuts que serà una prova 
molt disputada i en conseqüència no hi haurà la possibilitat de dubtar,  tindran que anar molt ràpid des de l’inici 
per estar en el podi final de vencedors.

El recorregut que ha preparat el Moto Club Igualada per la 16ª edició de la seva prova, té un total de 403,57 km, 
dels quals 92,78 km seran de velocitat, distribuïts en 8 especials (4 de diferents).
El bucle inicial de l’Igualada 2014 tindrà les cronometrades més llargues, Querol (14,13 km) i Font Rubí (15,74 
km), en les quals hi haurà la possibilitat d’establir diferències importants. Les dues cronometrades, Rubió i Cas-
tellfollit, que configuren les seccions finals no superen els 10 km, però tindran la dificultat que es disputaran, la 
segona passada, de nit.

Després del triomf aconseguit en el Pacha, el pilot de Repsol espera tenir millors sensacions al volant del 
Porsche, així s’expressava sobre aquest tema: No hi ha dubte que sempre és gratificant guanyar en una 
competició, però si es pot fer gaudint en les especials molt millor. Això és el que intentarem en aquest 
Igualada, en el qual ens trobarem amb especials molt boniques que m’agraden i en les quals crec que 
podem ser competitius. De tota manera aquest ral·li es fa molt llarg, els enllaços sumen més de 300 km, 
serà important mantenir la concentració en tot moment. Per aconseguir el seu objectiu, Membrado-Vilamala 
no ho tindran fàcil, hi ha rivals que també aspiren al triomf: Sense cap dubte, solament cal fer un cop d’ull 
a la llista d’inscrits per adonar-se que haurem d’aconseguir la nostra millor versió per poder lluitar pel 
triomf. Serà molt competit, intentarem estar en aquesta lluita.

El podi del 16è Ral·li ciutat d’Igualada estarà situat, com de costum, en ple centre (Av. Barcelona) de la localitat 
catalana. Des d’aquest podi es donarà la sortida als participants a partir de les 12h01 del proper dissabte (dia 
26). L’arribada, a l’esmentat podi, està prevista a partir de les 23h24 del mateix dissabte.
Cal dir, que la zona d’assistència estarà instal·lada en una altra avinguda molt coneguda de la localitat que dóna 
el nom al ral·li, concretament l’Av. Catalunya.

Servei de Premsa.

Josep M. Membrado: Estic convençut que 
serà un ral·li molt disputat.
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