
EL triomf sobre terra se’ls segueix negant però, Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Mitsubishi Lancer Evo X - MC Racing) 
van aconseguir una excel·lent segona plaça en el 2º Ral·li Torrefeta-Florejacs que els permet ampliar diferències al capda-
vant de la classificació provisional del Campionat de Catalunya absolut de l especialitat.
Així doncs, com comentava Josep M. Membrado al final de la prova ilerdenca: Ens jugarem el títol en el Ral·li 2000 
Viratges. Després d’aquesta última prova sobre terra, el nostre avantatge s’ha incrementat però haurem de seguir 
lluitant per decantar el campionat al nostre favor.

L’equip Repsol va començar fort la seva participació en el Llor. Va marcar el scratch en la primera especial del ral·li i sola-
ment va cedir en la segona davant el Mitsubishi de Vidales-Hereu. Va acabar el primer pas pel bucle de dos especials amb 
un diferència de 5” respecte Vidales. Mentre que per darrere Llinás-Torra estaven també a 5”.
La tònica de la competició no va canviar en les dos següents passades per les especials que configuraven la prova. Vidales 
lleugerament més ràpid que Membrado va acabar guanyant amb 19” d’avantatge, mentre que la tercera posició va ser per 
Llinás amb un desavantatge de 35” respecte al guanyador.

Per Membrado aquesta segona posició, és una excel·lent resultat pensant en el campionat: M’hagués agradat guanyar, 
però hi ha ocasions que una segona posició es com un triomf i aquest és el cas d’avui. Tenim el títol català de ral·lis 
molt a prop i no ens podíem permetre un error, crec que hem fet un bon ral·li. Vam començar amb un scratch, però 
en la continuació Vidales va ser més ràpid i ens va superar, amb tot les diferències sempre han estat mínimes.
Com queda dit, mancant l’última prova del calendari, el títol està per decidir: Sí és cert, aquest any el 2000 Viratges dictarà 
sentència. Ho prepararem amb el rigor de sempre i lluitarem per acabar amb bon sabor de boca una temporada que 
no va començar massa bé.

Com bé comenta Josep M. Membrado, el 54è Ral·li 2000 Viratges és l’última prova del calendari del Campionat de Catalunya 
de Ral·lis 2014, es disputarà els dies 21 i 22 de novembre organitzada pel Biela Club Manresa. Al final de la prova se sabrà 
el campió absolut de l’especialitat de la present temporada.

Servei de Premsa.

Resultats del 2n Ral·li Torrefeta-Florejacs.
Campionat de Catalunya de Ral·lis.

1.-Vidales-Hereu (Mitsubishi Lancer Evo IX), 52’08”2, 2.-Membrado-Vilamala (Mitsubishi Lancer Evo X), a 0’19”4, 3.-Lli-
nás-Torra (Mitsubishi Lancer Evo X), a 0’35”1, 4.-Orriols-Ribolleda (Mini-PCR) a 3’09”9, 5.- Leyun-Carrasco (Mitsubishi Evo 
VIII) a 4’26¨8.

En el Llor, Membrado-Vilamala fan un pas més 
cap el títol català de Ral·lis.


