
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala van completar el 15 Ral·li ciutat de Cervera en la tercera posició entre els 
equips que competien en el Campionat de Catalunya. Així doncs Membrado va aconseguir el seu objectiu de 
seguir sumant punts per al campionat esmentat, a més afegia: Els rivals que ens han superat no segueixen 
el campionat català amb assiduïtat, en conseqüència, hem aconseguit llimar diferències respecte als 
que ens superaven en aquesta provisional.

Des de l’inici Membrado-Vilamala s’han mantingut entre els millors de la classificació del campionat de Cata-
lunya. Després del primer bucle d’especials ocupaven la 5ª plaça a 20” de líder Nil Solans. Però a meitat de 
ral·li havien millorat dues posicions. Les diferències respecte als seus predecessors havien augmentat però 
això no semblava importar a Membrado i el seu equip: Era més important mantenir les mínimes diferències 
respecte als nostres seguidors concretament Vidales-Hereu.
En la continuació la tònica es va mantenir, el pilot de Repsol va seguir amb la regularitat que el situava a l’última 
posició del podi. De tota manera, en l’última especial amb Vidales-Hereu trepitjant-li els talons va haver de fer 
un últim esforç per mantenir el podi. Al final, Membrado va aconseguir el tercer lloc amb 13” d’avantatge sobre 
Vidales.

Una vegada acabada la prova, Membrado valorava d’aquesta manera la seva participació a Cervera: Hem 
tingut un inici de ral·li molt dur. A la primera especial hem agafat tota la pols que aixecava Villanueva, 
que tenia problemes. A la segona crono hem punxat, semblava que no era el nostre dia. Però a partir 
d’aquest instant tot ha canviat i hem mantingut un bon ritme i sobretot ens hem sentit molt còmodes en 
la disputa de la prova.
Estic doblement satisfet perquè en la part final del ral·li, quan Vidales se’ns ha apropat molt, hem hagut 
d’accelerar i tot ha sortit molt bé.
A més de satisfet, Membrado també estava molt cansat: Ha estat un ral·li molt dur i a més molt trencat, amb 
moltes pedres. Era important mantenir la mecànica i no ha estat fàcil. El que importa és que tot ha sortit 
bé i, com queda dit, hem sumat molts punts per al campionat i hem superat als nostres rivals directes.

El Campionat de Catalunya de Ral·lis seguirà durant aquest mes de setembre (dia 20) amb més competicions 
sobre terra, l’escenari de la següent seran les pistes properes a la localitat de Vidreres (Girona).

Servei de Premsa.

Resultats del 15 Ral·li ciutat de Cervera.
Campionat de Catalunya de Ral·lis.

1.-Solans-Ibañez (Mitsubishi Lancer Evo X), 1h05”03, 2.-Gaig-Astudillo (Mitsubishi Lancer Evo X) a 41”, 3.-Mem-
brado-Vilamala (Mitsubishi Lancer Evo X), a 2’19”91, 4.-Vidales-Hereu (Mitsubishi Lancer Evo IX), a 2’32”9 
5.-Orriols-Muñoz (Mini Cooper Countryman) a 3’19”8.

Tercer lloc per Membrado-Vilamala en el 
català de ral·lis de Cervera.


