
Josep M. Membrado - Jordi Vilamala, al volant del Ford Festa R5 preparat per ASM Motorsport, estaran divendres que ve (dia 30), a partir 
de les 20.01 hores, a la Plaça Major de Vic per prendre la sortida en el 49 Ral·li d’Osona.
Malgrat no estar al 100% dels seus problemes de visió, el campió català de l’especialitat vol provar-se en una cursa en la qual ha aconse-
guit grans satisfaccions personals. Com bé comentava: És el ral·li de casa, m’agrada i l’objectiu, sobretot, és gaudir-lo.

La prova de l’Escuderia Osona serà, una temporada més, la més exigent del Campionat de Catalunya de Ral·lis. Els participants hauran 
de completar, en dues etapes, un total de gairebé 500 km, dels quals el 28% (134,20 km) seran de velocitat, repartits en 15 especials (7 
de diferents).
Les Guilleries (18,94 km) amb una doble passada en la tarda nit del divendres (1a etapa) i el tradicional bucle: La Trona (12,81 km), La 
Costa dels Gats (6,75 km) i Prats-Olost (9,74 km), que també hauran de superar dues vegades, en aquest cas a l’inici de la segona etapa, 
seran els punts d’interès dels afeccionats que, en aquesta ocasió, sembla que gaudiran d’una climatologia més favorable.
L’especial espectacle del Circuit d’Osona es disputarà en tres ocasions. En la primera etapa entre les dues passades per les Guilleries i en 
la segona, serà la cronometrada que tancarà el bucle de la tarda i en conseqüència el ral·li.

Per al pilot d’Olost, que la prova passi tan prop de casa seva i no poder competir és un fet difícil d’imaginar. Així ens ho explicava: No hi ha 
dubte que, per a mi, el més important és la salut, és el primer que he valorat al moment de prendre la decisió. Encara no estic ple-
nament recuperat, tinc moltes ganes d’intentar-ho per saber com em trobo i a quin nivell estic després de gairebé 5 mesos sense 
competir. A més afegia: Com comentava abans vull gaudir-ho, si veig que no és possible, em quedarà la satisfacció d’haver-ho 
intentat i seguiré molt motivat per seguir treballant en la meva “posada a punt”.

Poques novetats en el ral·li previ al del 50 aniversari. Comentar que la logística dels equips se situarà des del mateix divendres a la localitat 
de Tona. On arribaran els participants al final de la primera etapa i iniciaran la segona.

El podi situat a les instal·lacions del Circuit d’Osona serà l’escenari de la cerimònia del lliurament de premis que es durà a terme a partir de 
les 22 hores del dissabte (dia 1 de juliol).

Servei de Premsa.
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