
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala sortiran a competir en el 54è Ral·li 2000 Viratges al volant del MItsubishi Lancer Evo X 
conscients que el títol català de l’especialitat està en joc. És evident doncs que, una vegada més aquesta temporada, no hi 
ha opció a l’error. Membrado i el seu equip (MC Racing) afronten l’última prova del calendari 2014 confiant en les seves pos-
sibilitats en un repte final que estan convençuts serà complicat. Mantenir la concentració, passi el que passi, serà decisiu.

Per portar al final desitjat els seus propòsits, Membrado-Vilamala hauran de superar un recorregut parcialment nou, en el 
qual es disputaran 10 especials (5 de diferents) amb un total de 88,26 km de velocitat, dels 431,58 km que en total hauran 
de completar els equips abans de finalitzar la competició.
Els responsables del Biela Club Manresa, organitzadors del ral·li, han inclòs és aquest traçat especials noves com Taurons 
(10,79 km) o conegudes com Vilaredes (10,37 km) que l’any passat es va disputar en sentit contrari. Aquestes especials 
configuraran el bucle inicial que es disputarà en dues ocasions.
En la continuació, s’haurà de completar, també en dues ocasions, un bucle compost per tres especials. La primera, Odena 
(7,52 km), és novetat mentre que les dos següents Talamanca (8,77) i Rocafort (6,68 km) seran idèntiques a les de la pas-
sada edició. Per ser exactes els últims 370 metres de Rocafort no es van disputar en el 2013.

Per al pilot d’Olost l’últim repte del 2014 no serà fàcil, hi haurà tensió i en la seva opinió: Crec que se’ns farà un ral·li 
molt llarg, la forma d’afrontar la prova no la variarem. Com de costum intentarem imposar un bon ritme que ens 
permeti estar entre els millors de la prova i, a mesura que vagi avançant el ral·li, prendrem les decisions que més 
ens convinguin. En aquest ral·li en què està en joc la recompensa a l’esforç de tota la temporada, la preparació es fa de 
manera més meticulosa: En aquests casos en què no hi ha una segona oportunitat sempre et sembla poc tot el que 
estàs revisant. Esperem encertar però hi ha coses que no es poden preveure com és el cas de la climatologia i en 
aquesta ocasió, a part de la pluja, la boira també pot ser una adversitat important. Aquestes coses ja les trobarem 
el dissabte.

La cursa s’iniciarà a la 9h00 des del podi situat en una de les artèries principals de Manresa (Passeig Pere III). Aproximada-
ment 13 hores més tard ja se sabrà la classificació final, tant del ral·li com del campionat de Catalunya de Ral·lis. A partir de 
les 22h15 els equips començaran a arribar al parc tancat final.

Servei de Premsa.

Horaris - 54è Ral·li 2000 Viratges.

Josep M. Membrado: Ens ho juguem tot en 
el 2000 Viratges.


