
Horaris - 17è Ral·li ciutat d’Igualada.

El Ral·li Igualada primera cita d’asfalt del CCR. 
Membrado-Vilamala estaran en el podi de sortida.
Després de protagonitzar un esperançador debut sobre terra a Mollerussa, Josep M. Membrado-Jordi Vilamala 
se situaran de nou al volant del Ford Fiesta R5, preparat per MC Racing, per disputar el 17è Ral·li ciutat d’Igua-
lada, primera cita d’asfalt del calendari 2015 del Campionat de Catalunya de Ral·lis (CCR). Per al pilot de Repsol 
serà una ocasió immillorable per fer el primer test en una prova d’asfalt de gairebé 100 km, per seguir amb el 
procés d’adaptació al vehicle, un procés que està resultant apassionant a causa de les excel·lents prestacions 
de l’esmentat R5 de Ford.

La prova del Moto Club Igualada tindrà un total de 347,53 km dels quals gairebé un centenar seran de velocitat. 
En total seran 10 les especials (5 de diferents) que es disputaran fins a arribar al parc tancat final situat en la 
Avda. Europa de la localitat que dóna nom al ral·li, quan faltin 30’ per arribar a la mitjanit del dissabte (dia 25).

El tàndem Membrado-Vilamala afrontaran la prova d’Igualada amb la mateixa inèrcia positiva que es respira dins 
del seu equip des de l’arribada del Ford Fiesta R5, així comentava Membrado la seva inquietud perquè arribi 
el moment d’iniciar la competició: Fins al moment hem disputat dues proves al volant del Fiesta i, com he 
repetit en diverses ocasions, les sensacions són molt bones. A Igualada tindrem l’oportunitat de provar 
el cotxe en una prova d’asfalt més llarga, amb especials de nit, i això ens donarà l’oportunitat de seguir 
coneixent un vehicle amb el qual fins al moment, m’estic divertint molt. En referència al recorregut preparat 
pels membres del Moto Club Igualada poques novetats a destacar: Són especials conegudes, el bucle final 
és l’idèntic al de la passada edició. Solament caldrà veure si apareixen les tempestes a última hora del 
dia. En algunes edicions ens ha passat.

El Ral·li Igualada 2015 s’iniciarà al migdia del proper dissabte (dia 25) des del podi situat aquest any en a l’Av. 
Europa (Polígon Industrial), ubicació als quals arribaran els equips que hagin completat el traçat aproximada-
ment 12 hores més tard.
Com és habitual en les últimes edicions la logística dels equips que disputaran la prova se situarà en a l’Av. 
Barcelona de la capital catalana.

Servei de Premsa.


