
El 29è Ral·li Empordà, tercera prova del Campionat de Catalunya de ral·lis d’asfalt, es disputarà en especials 
molt conegudes de la comarca catalana. Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Porsche 911 GT3 preparat per 
MC Racing) esperen fer valer el bon coneixement del traçat per donar un gir radical a la seva trajectòria en 
l’esmentat campionat, que es va torçar de manera inesperada en la passada edició de l’Igualada.

L’Escuderia Baix Empordà (EBE), organitzadora de la prova, no es hn plantejat fer canvis al recorregut habitual 
de les passades edicions. La Ganga (6,34 km). Sta. Pellaia (8,40 km) i Els Àngels (15,65 km) seran les tres 
especials que hauran de superar-se dues vegades cadascuna. Així doncs, els participants hauran de superar 
196,84 km dels quals 60,70 km seran de velocitat.

El pilot de Repsol ha aprofitat l’interval d’inactivitat en el català de l’especialitat per treballar en la seva Porsche i 
també en el seu pilotatge al volant d’aquest GT3: Seguim preparant, com de costum, totes les proves en les 
quals competim. També és cert que després de l’ensopegada que vam patir hem intensificat el nostre 
treball per a aquestes situacions no es repeteixin. El nostre objectiu és posar tot de la nostra part per 
estar en la lluita pel triomf en totes les proves. És evident doncs, que en la prova del Empordà la motivació 
de l’equip estarà al màxim: No hi ha dubte, és un escenari en el qual hem competit moltes vegades i en el 
qual estem convençuts que estarem més afortunats que fa unes setmanes a Igualada.

Els participants de la prova de la Bisbal Empordà és situaran en les instal·lacions del Pavelló Firal de la localitat 
catalana. Durant el matí del dissabte (dia 31) es duran a terme les verificacions administratives i tècniques. El 
Ral·li s’iniciarà a les 14h35 del mateix dia mentre, s’espera que el primer participant arribi al parc tancat final a 
les 20h20.

Servei de Premsa.

Josep M. Membrado: En el Ral·li Empordà 
esperem recuperar la bona senda.

Horaris - 29è Ral·li Empordà.


