
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Ford Fiesta R5 - MC Racing) estaran divendres que ve (dia 2,) a les 20.00 
hores, a la plaça de la Universitat de Cervera per participar en la cerimònia de sortida de la 17a edició del ral·li 
de terra de la capital catalana.
Començar amb un bon resultat la fase decisiva de la temporada suposaria un plus de confiança per afrontar la 
lluita pels objectius marcats per aquest 2016.

L’Escuderia WRC Management, organitzadora de l’esdeveniment, ha preparat un recorregut exigent amb 4 
trams cronometrats que els equips tindran superar dues vegades cadascun. En total 108 km de velocitat que 
decidiran les diferents classificacions després de 9 hores i escaig de competició.

Després de dos mesos sense competir, Membrado es mostra amb moltes ganes de començar: És habitual, 
l’estiu es fa una mica llarg i ara mateix espero que arribi el moment de tenir la documentació i poder fer 
la passada de reconeixement de les especials.
Sóc conscient que serà una jornada complicada tant pel recorregut com pels rivals, malgrat tot soc 
optimista i crec que estem preparats per completar un bon ral·li.
De moment, Memebrado i MC Racing han seguit el procés habitual en les jornades prèvies al ral·li: Tot està 
preparat per competir sobre terra. Vam fer un últim test la setmana passada. El Ford està llest per afron-
tar una de les proves complicades sobre terra de la temporada. Com comentava estem amb ganes de 
començar i convençuts de tenir possibilitats d’aconseguir un bon resultat en aquest inici de la segona 
fase de la temporada.

La competició s’iniciarà al Parc d’Assistència de Cervera, situat al Polígon Industrial de la localitat, a les 9.00 
hores de dissabte vinent (dia 3).
Els equips que hagin superat els obstacles de la jornada arribaran a partir de les 17.39 hores al podi de la Plaça 
Universitat per realitzar la cerimònia de lliurament de trofeus.

Servei de Premsa.
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