
Josep M. Membrado - Jordi Vilamala segueixen els terminis previstos cap a la recuperació total. En aquesta ocasió l’objectiu serà estar en 
el podi de sortida i disputar la 24a edició del Ral·li Girona, al volant del Ford Festa R5 preparat per ASM Motorsport.
La prova organitzada per l’Escuderia Baix Empordà (EBE), que no es disputava des de la temporada 2010, serà vàlida per a la Copa de 
Catalunya de Ral·lis d’asfalt i tindrà el seu nucli organitzatiu a Santa Coloma de Farners.

Els organitzadors de l’esdeveniment han recorregut a trams de gran tradició, tant del ral·li com de proves de l’especialitat de nivell inter-
nacional. Especials molt conegudes, tant per als participants com per als afeccionats, com Cladells (14,38 km), Ossor (9,06) i Els Serres 
(7,64), formen part del recorregut del primer bucle, que es disputarà en dues ocasions.
En la continuació, trams cronometrats de semblant renom com: Els Angels (15,62 km), Sta Pellaia (8,38 km) i Sant Grau (13,31 km) seran 
l’escenari d’un segon bucle, que també haurà de superar-se en dues ocasions, abans de finalitzar la prova.

El recorregut total del Girona 2017 tindrà un total de 504,92 km, dels quals una mica més de la quarta part (136,82 km) es correran contra 
el cronòmetre.

Després de competir a excel·lent nivell en l’Osona, malgrat un inici de temporada complicat, Membrado manté el plantejament que es va 
marcar a principis del 2017, així ens ho comentava: Seguim amb la motivació intacta per competir i gaudir dels ral·lis. De moment, en 
el meu estat físic, la millorança és notable. En la meva posada a punt particular, m’estic acostant al 100%.
Perquè acudir al Ral·i Girona? Crec que el recorregut és molt atractiu, amb especials en les quals fa temps que no correm malgrat 
ser molt conegudes.
Quant a la inscripció cal dir que és pràcticament la d’un ral·li del Campionat de Catalunya absolut. Estic convençut que hi haurà 
molta rivalitat i molta lluita. Serà divertit per a tots.

La logística dels 76 equips inscrits a la prova s’instal·larà en el Pàrquing del Pavelló Municipal Saioners de Santa Coloma de Farners. En 
les instal·lacions administratives de l’esmentat recinte se situarà l’oficina de carrera.
En els voltants del Pavelló Municipal, també tindrà cabuda el podi donis d’on es donarà la sortida als participants, a partir de la 8,50 hores 
del proper dissabte (dia 16) i el lliurament de premis prop de la mitjanit del mateix dissabte.

Servei de Premsa.
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