
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Ford Fiesta R5 - MC Racing) van aconseguir iniciar amb un 
triomf el calendari de ral·lis d’asfalt vàlids per al Campionat de Catalunya de l’especialitat. Al 17º Ral·li 
Igualada, Membrado-Vilamala van aconseguir un triomf molt treballat després de superar un inici en 
el qual va haver-hi lluita per aconseguir els triomfs parcials en les cronometrades.

L’equip Repsol va arribar a l’assistència de l’Av. Barcelona després de superar en dues ocasions 
el bucle inicial d’especials cronometrades amb 41” d’avantatge sobre Orriols-Pujolar (Porsche 911 
GT3). Pel camí van quedar l’equip local Prat-Montaner (Colt Proto) que van ser els primers capdavan-
ters de la prova però que van haver d’abandonar la prova per problemes mecànics.
En la continuació, Membrado-Vilamala es van centrar a controlar l’avantatge que havien acumulat en 
la primera part del ral·li, per aconseguir el seu primer triomf en una prova d’asfalt vàlida per al campio-
nat català de l’especialitat al volant del Fiesta R5.

Amb aquest triomf, Josep M. Membrado es confirma al capdavant de la classificació provisional del 
certamen català de ral·lis, segons el pilot d’Olost: Aquest és el primer objectiu de la temporada i de 
moment hem començat molt bé. No hi ha dubte que l’arribada del Ford Fiesta R5 ha estat molt 
important per recuperar el bon feeling al volant en les especials. Estem satisfets de la trajec-
tòria d’aquest inici de temporada i esperem seguir en aquesta línia.
En la prova del Moto Club Igualada alguns equips han iniciat la competició a un ritme impressionant, 
en opinió de Membrado: Aquesta és la sensació que tinc després de veure els cronos. Malgrat 
tot, considero que no era un ral·li que ens afavorís massa perquè era en general molt ràpid. 
Nosaltres hem fet el nostre ral·li i al final la regularitat és el que ens ha donat el triomf. Segueixo 
pensant que, en el nostre cas, seguir treballant en el Fiesta és el nostre objectiu per treure-li el 
màxim rendiment en un futur no gaire llunyà.

La propera prova del calendari del Campionat de Catalunya de Ral·lis també es disputarà sobre asfalt. 
Serà la 30º edició del Ral·li Empordà que com de costum estarà organitzat per la Escuderia Baix 
Empordà.  

Servei de Premsa.

Resultats del 17º Ral·li Igualada.
1.-Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 52’11”8, 2.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3), 0’41”8, 
3.-Marsol-Martin (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2’34”6, 4.-Salvans-Mompio (BMW M3) a 4’14”0, 5.-Nieva-
Grau (Peugeot 106 GTI) a 5’19”9

Josep M.Membrado-Jordi Vilamala aconse-
gueixen el triomf al Ral·li Igualada 2015.


