Josep M. Membrado-Jordi Vilamala arriben a
Manresa amb els deures fets.

La prova més veterana del calendari del català de ral·lis, que una vegada més tanca l’esmentat campionat,
es disputarà dissabte que ve (dia 21) amb el seu habitual centre neuràlgic situat a Manresa. Josep M-Membrado-Jordi Vilamala, al volant del Ford Festa R5 preparat per MC Racing, no faltaran a la cita. Membrado es
presentarà com a flamant campió de Catalunya de l’especialitat, títol que va aconseguir per novena vegada
mancant disputar-se, precisament, el 55è Ral·li 2000 Viratges.
El Biela Club Manresa, organitzador de la prova, no ha fet grans canvis en el traçat de la present edició, encara
que cal ressenyar la inclusió d’una especial espectacle de 1,20 km que es disputarà en dues ocasions, concretament a l’inici de les seccions 3 i 4, o sigui després del reagrupament de meitat de ral·li. En total 378,26 km,
dels quals 97,72 km distribuïts en 14 especials cronometrades (7 de diferents) que seran decisives al moment
d’establir els guanyadors de la prova.
Josep M. Membrado pot plantejar-se l’última prova de l’any sense sobresalts, aquestes eren les seves paraules:
No hi ha dubte que ens agrada guanyar sempre, però en aquest cas no necessitem els punts per establir diferències en la classificació. Intentarem oblidar la mala sort del Catalunya completant una bona
actuació en el 2000 Viratges i així acabar la temporada amb les millors sensacions. Per aconseguir aquest
objectiu, Membrado i el seu equip tenen tot en ordre: Els problemes mecànics que vam tenir en la prova del
mundial estan resolts i solament ens queda tornar a gaudir, com hem fet en bona part de la temporada,
pilotant el R5 de Ford. En el 2000 Viatges volem retrobar el ritme que hem tingut durant tot l’any.
Artés acollirà,una vegada més, el parc d’assistència al que els pilots aniran en quatre ocasions durant la disputa
del ral·li. Com queda dit, Manresa tornarà a ser el punt de referència del 2000 Viratges, concretament la zona
coneguda com Trullols Park, acollirà les verificacions i el parc tancat de la prova.
Servei de Premsa.
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