
El final del paro estival és habitualment sinònim per a Josep M. Membrado i el seu equip de rendir visita a una 
de les proves amb tradició en el calendari del Campionat de Catalunya, concretament el Ral·li de terra ciutat 
de Cervera. Aquesta temporada es complirà una vegada més la tradició i Josep M. Membrado-Jordi Vilamala 
al volant del Mitsubishi Lancer Evo X preparat per MC Racing, estaran en el podi de sortida d’un ral·li que, en 
aquesta ocasió, serà vàlid per al Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra a més del referit certamen absolut 
de Catalunya.

Per la 15ª edició de la seva prova, l’Escuderia WRC Management ha preparat un traçat amb l’exigència habi-
tual de la prova lleidatana. El recorregut estarà format per dos bucles, de dues especials cadascuna, que es 
disputaran també dues vegades. En total els equips hauran de completar un traçat de 185 km dels quals 87,56 
km, és disputarán contra el crono.

El pilot de Repsol ha preparat amb la cura de sempre la segona cita de terra de la temporada, Membrado expli-
cava així les raons: La present edició del campionat està molt igualat i seria molt favorable per a nosal-
tres aconseguir un bon resultat a Cervera que ens ajudaria a mantenir intactes les nostres possibilitats a 
un títol que, no tinc cap dubte, serà complicat d’aconseguir. Amb el canvi obligat del Porsche pel Mitsubishi, 
Membrado -Vilamala afrontaran amb confiança la cita de Cervera: Ara mateix tot està en ordre per començar 
amb les millors garanties el nostre segon ral·li de terra de la temporada. Segons sembla hi haurà rivals 
de nivell, aquest any torna a ser Campionat d’Espanya, no obstant això, nosaltres anirem a complir amb 
el nostre objectiu, o sigui, estar entre els millors del català.

Una vegada més, els carrers del Polígon Industrial de Cervera es convertiran durant el cap de setmana en el 
Parc d’assistència del ral·li, El podi tornarà a estar en la seva ubicació de sempre, és a dir a la Plaça Universitat 
de la mateix localitat.
Entre les 9h00 i les 18h15 del proper dissabte (dia 5) es correrà la primera prova post vacances amb la qual 
s’iniciarà la fase decisiva dels campionats esmentats.

Servei de Premsa.

La terra de Cervera espera a Membrado-
Vilamala en la tornada a la competició.

Horaris - 15è Ral·li ciutat de Cervera.


