
El Campionat de Catalunya de Ral·lis 2014 arriba a la seva recta final i tot està per decidir. Dissabte que ve (dia 8) es 
disputarà el 2n Ral·li Torrefeta-Florejacs, última prova sobre terra del calendari de l’esmentat certamen. Josep M. Mem-
brado-Jordi Vilamala (Mitsubishi Lancer Evo X - MC Racing) no faltaran a una cita en la qual, esperen consolidar la seva 
privilegiada posició al capdavant de la classificació provisional de la present edició del campionat català.

Els organitzadors, WRC Management, han preparat un recorregut total de 77.49 km dels quals 67,92 km seran de velocitat, 
repartits en 6 especials (2 diferents). Així doncs, serà un ral·li en el qual les especials estaran molt prop de la localitat del 
Llor, punt central de la prova. En conseqüència la distància d’enllaç serà mínima.

L’equip Repsol es veu en l’obligació de mantenir la regularitat que ha tingut després de l’ensopegada que va suposar el 0 
del Ral·li Igualada, aquest era el comentari de Membrado sobre el tema: Per a nosaltres, l’abandó tot just començar a 
l’Igualada va suposar un fort revés i va marcar el transcurs de la temporada. A partir de llavors, per seguir lluitant 
pel títol, a més de superar als rivals que ens precedien no podíem cometre errors que ens allunyessin de manera 
definitiva dels llocs capdavanters. És evident que, les millors previsions s’han complert i mancant dues proves per al 
final, la situació és més favorable: Podríem dir que no ho tenim malament, però no ens podem relaxar. Puntuen els 
vuit ral·lis del calendari i tant a Llor (terra) aquest dissabte. com en el 2000 Viratges (asfalt) dins de 15 dies, no ens 
podem permetre fallar.

Com queda dit la logística del ral·li estarà situada a el Llor, en el municipi lleidatà de Torrefeta-Florejacs. Els equips partici-
pants faran els reconeixements de les cronometrades el mateix dissabte (dia 8) a partir de les 9h15.
La competició s’iniciarà a les 12h00 des del parc d’assistència, després de gairebé 4 hores (15h46) els equips que hagin 
superat el traçat entraran el seu vehicle al parc tancat del Llor.

Servei de Premsa.

Classificació provisional del campionat de Catalunya de ral·lis.

1.-Josep M. Membrado, 148 punts, 2.-Albert Orriols, 139 p., 3.-Carlos Llinás, 118 p., 4.-Robert Prat. 73 p., 
5.-Xavi Vidales, 66p.

Horaris - 2n Ral·li Torrefeta-Florejacs.

Membrado-Vilamala sense marge d’error en 
el 2n Ral·li Torrefeta-Florejacs.


