
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Porsche 911 GT3 MC Racing) van aconseguir el triomf al 29è Ral·li 
Empordà, després de marcar els millors cronos parcials, a excepció del que tancava la prova (segona passada 
per Els Ángels). Amb aquest triomf el pluricampió de Catalunya de l’especialitat trenca la dinàmica negativa en 
la qual semblava veure’s immers després de l’abandó a Igualada.

Encara que era un ral·li molt compacte i amb especials que no permetien el més mínim error, Membrado va 
mantenir la concentració al 100% des de l’inici, els parcials de cadascuna de les especials van anar caient al 
seu favor, de vegades de manera molt ajustada, i les diferències en la provisional es van anar incrementant fins 
al final.

Just abans de pujar al podi per celebrar la cerimònia de lliurament de trofeus, Membrado comentava d’aquesta 
manera la seva participació en el Empordà: Aquesta vegada les coses han sortit molt millor, hem marcat 
els millors temps en els trams i per tant hem tingut opció al triomf en tot moment. Cal destacar que el 
ral·li és complicat, cal estar molt centrat en tot moment. El mínim descuit et pot apartar de les posicions 
de cap. Malgrat l’alegria que suposa guanyar un ral·li, Membrado es mostrava sincer en quant a que les coses 
han de millorar: Crec que hem fet un pas endavant en aquest ral·li, però també és cert que les sensacions 
encara no són les millors i per tant aquest marge de millora és el que hem d’aconseguir per sentir-nos 
completament còmodes competint amb el Porsche.

D’aquí un mes (dies 4 i 5 de juliol), Membrado i el seu equip tindran una nova oportunitat per demostrar que a 
poc a poc van dominant la potència del seu Porsche 911 GT3. La cita serà a Vic on es disputarà una nova edició 
del Ral·li Osona, quarta prova d’asfalt vàlida per al Campionat de Catalunya de l’especialitat. 

Servei de Premsa.

Resultats del 29è Ral·li Empordà.

A l’Empordà, Josep M.Membrado-Jordi 
Vilamala capdavanters des de l’inici. 


