
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Porsche 911 GT3 preparat per MC Racing) no faltaran a la cita que pro-
posa l’Escuderia Osona el primer cap de setmana de juliol. Aquesta temporada serà la 46ª edició d’un Ral·li 
Osona, en el qual Josep M. Membrado sempre ha tingut excel·lents actuacions, ha vençut en set ocasions (del 
2003 al 2008 de manera consecutiva). En aquest 2014 aspira a estar en la lluita pel triomf i, si es planteja l’op-
ció, aprofitar-la per finalitzar la prova a l’esglaó més alt del podi del Circuit d’Osona.

L’edició 2014 de la prova que es disputa per les carreteres de la comarca d’Osona, comptarà amb novetats 
importants en el recorregut. Als tradicionals, la Vola, la Trona i Costa dels Gats, han afegit dos especials més 
amb gran tradició al món dels ral·lis, Coll de Mansa i L’Enclusa - Romegats. El ral·li finalitzarà amb la disputa de 
l’especial espectacle que es correrà en la pista del karting del Circuit d’Osona.
En total els participants hauran de superar 438,85 km, dels quals 94,72 km estaran repartits entre les 13 espe-
cials cronometrades (6 de diferents).

Per al pilot de Repsol competir en el Ral·li Osona sempre té una motivació especial, aquest any no serà diferent: 
No hi hagut cap novetat en les setmanes prèvies al ral·li, és a dir hem preparat la prova fins al mínim 
detall. És evident que posarem tot de la nostra part per aconseguir el triomf però, com dic sempre, per 
a nosaltres és molt important tenir l’opció de competir i imposar el millor ritme en totes les especials. 
Parlant de les especials, tampoc hi ha sorpreses en el recorregut: És cert que hem competit moltes vegades 
en aquests trams i la veritat és que ens hi sentim molt a gust, ens agraden. Malgrat tot sempre poden 
sorgir factors que poden canviar el plantejament inicial, per a nosaltres el més important és la climato-
logia. Veurem amb que ens trobem.

L’altra gran novetat, en aquest cas a nivell logístic, serà que per primera vegada el parc d’assistència estarà 
situat a Tona. No hi ha variació en el podi de sortida, c/ Joan de Seerrallonga, a partir de les 9h01 de proper 
dissabte (dia 5) i arribada en el Circuit d’Osona a les 22h30 del mateix dissabte.

Servei de Premsa.

Josep M. Membrado: El repte és, guanyar 
per primera vegada l’Osona amb el Porsche.

Horaris - 46è Ral·li Osona.


