
Horaris - 47è Ral·li Osona.

Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5) esperen 
imposar el seu ritme en el Ral·li Osona 2015.
Amb l’arribada de l’estiu, el Ral·li Osona tornarà a ser el centre d’atenció dels seguidors del Campionat de Cata-
lunya de Ral·lis. Josep M-Membrado-Jordi Vilamala, pilotant el Ford Festa R5 preparat per MC Racing, esperen 
donar continuïtat a la ratxa d’excel·lents resultats que els ha acompanyat durant aquesta primera part de la 
temporada. La prova, que celebra aquesta temporada la seva 47ª edició, és la tercera del calendari d’asfalt del 
certamen esmentat. .

L’Osona 2015 es disputarà per les mateixes carreteres de la comarca que dóna nom al ral·li. Les especials a 
superar, per segon any consecutiu, seran: la Vola, la Trona i Costa dels Gats, en les dues seccions matinals 
mentre que Coll de Mansa i La Enclusa - Romegats es disputaran tres vegades cadascuna després del reagru-
pament de meitat de ral·li. La prova finalitzarà amb la disputa de l’especial espectacle que es correrà en la pista 
del karting del Circuit d’Osona.
En total els participants hauran de superar 13 especials cronometrades (6 de diferents), 438,85 km, dels quals 
94,72 km seran de velocitat.

Josep M. Membrado sembla no tenir cap dubte que l’Osona tornarà a ser un ral·li complicat: Estic convençut 
que així serà sobretot per la calor que, segons les previsions, ens acompanyarà durant la jornada del 
dissabte. No és un escenari nou a principis de juliol en aquestes especials però, és evident que haurem 
d’estar preparats per els imprevists que puguin sorgir. El fins ara guanyador en 8 ocasions de l’Osona es 
mostra optimista i amb ganes d’ampliar el seu palmarès en una prova en la qual se sent molt còmode: Una 
vegada més repeteixo el que és habitual aquesta temporada. L’objectiu principal segueix sent millorar al 
volant del Fiesta R5 i gaudir de les seves prestacions, en aquest cas, en les especials de l’Osona.

La localitat de Tona, c/ Antoni Figueras, serà una vegada més la ubicació del parc d’assistència. Tampoc hi haurà 
canvis en la situació dels podis, de sortida c/ Joan de Seerrallonga - Vic a partir de les 9h01 de proper dissabte 
(dia 4), i d’arribada, en el Circuit d’Osona a les 22h30 del mateix dissabte.

Servei de Premsa.


