
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala van aconseguir un clar triomf en el 18è Ral·li Esprint de Sant Julià 
en la primera prova que disputaven al volant del Ford Fiesta R5 preparat per MC Racing.
El domini dels actuals campions de Catalunya de l’especialitat va ser absolut, van marcar el millor 
registre en les sis especials cronometrades i van confirmar, en competició, les excel·lents sensacions 
que van tenir la volant del Fiesta en el test previ a la prova inicial del calendari català 2015.

Així doncs, des del primer pas pel Coll de Mansa la balança es va anar inclinant a favor de Membra-
do-Vilamala, que després de la primera secció superaven als seus rivals directes Llinás-Torra (Mit-
subishi Lancer Evo X) en més de 18”. En els dos bucles següents els cronos de Membrado van anar 
baixant i en conseqüència la diferència respecte als seus rivals va seguir creixent fins als 35”.

Una vegada finalitzat el ral·li, Membrado es mostrava entusiasmat pel triomf però sobretot perquè 
havia gaudit molt pilotant el Fiesta R5, aquestes eren les seves paraules: No se que dir, sens dubte 
tot ha estat positiu. Feia molt temps que no ho passava tan bé al volant d’un cotxe de competi-
ció i això té una repercussió immediata en els cronos aconseguits. A més els pneumàtics Pire-
lli també s’han mostrat molt eficaços. Sens dubte, una jornada perfecta per començar aquesta 
nova etapa de la nostra trajectòria esportiva.
Un altre factor que volia destacar el pilot d’Olost era el que pot millorar amb aquest cotxe: Ha estat 
nostra primera carrera al volant del Fiesta i queda molt per conèixer d’aquesta mecànica pen-
sada per al món dels ral·lis. Una vegada coneguem millor les reaccions del cotxe i ens puguem 
apropar als seus límits, en tots els aspectes, estic convençut que aconseguirem rebaixar els 
nostres registres. És evident que, amb més confiança en les reaccions del Fiesta, el marge de 
millora és molt ampli.

Membrado-Vilamala tornaran a competir sobre asfalt a finals del mes d’Abril (dia 25). Els obstacles a 
superar seran les especials del 17è Ral·li Ciutat d’Igualada.

  Servei de Premsa.

Resultats del 18è Ral·li Esprint de Sant Julià.
1.Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 21’04”5, 2.-Llinás-Torra (Mitsubishi Lancer Evo X) a 0’35”2, 
3.-Domingo-Venceslao (Renault Megane Coupé) a 0’45”0 , 4.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3) a 
0’49”5, 5.-Domenech-Sanchez (BMW M3) a 1’22”6. 

A Sant Julià, Josep M. Membrado-Jordi 
Vilamala capdavanters de principi a fi.


