
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Ford Fiesta R5 - ASM Motorsport) van aconseguir el triomf en el 
21 Ral·li Esprint de Sant Julià, una cita ineludible per als equips que amb posterioritat acostumen a 
disputar el calendari català de l’especialitat.

La prova organitzada per l’Escuderia Osona, també és una bona oportunitat perquè els aficionats 
puguin veure d’aprop les possibles novetats, equips i mecàniques, que s’aniran confirmant durant la 
temporada.

El duel previst entre els únics R5 presents entre els participants, Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5) 
i Orriols-Pujolar (Skoda Fabia R5), s’ha produït durant tota la jornada. La diferència més àmplia que 
s’ha produït entre tots dos equips ha estat després de la tercera i última passada per Casamiquela, i 
ha estat de 5”3.
És evident doncs, que l’emoció per saber qui ha estat el vencedor de la cita no s’ha acabat fins que els 
equips han entrat els seus vehicles al parc tancat del c/Nuria, de la localitat que dóna nom a la prova.   
 
Satisfacció per Membrado i el seu equip que han tornat a vèncer en una prova clàssica del calendari 
català, aquestes eren les paraules del pilot d’Olost: El nostre ritme ha estat molt intens en totes les 
especials i malgrat això no hem pogut establir diferències respecte als nostres perseguidors. 
Ens ho hem passat molt bé, amb un bon ritme i traient el màxim de la nostra mecànica, tenint 
en compte que feia molt temps que no competíem.   

La temporada comença amb bon feeling, malgrat tot Membrado segueix sense definir de manera con-
creta les seves intencions per aquest any: De moment seguirem amb el pla inicial, és a dir anirem 
dia a dia i quan estiguem en disposició de disputar un ral·li que ens resulti atractiu llavors el 
prepararem amb la mateixa motivació de sempre. 

Queda clar que Membrado-Vilamala seguiran compartint l’habitacle del Ford Fiesta R5 que serà pre-
parat per ASM Motorsport. Per saber on competiran caldrà esperar.

  Servei de Premsa.

Resultats del 21è Ral·li Esprint de Sant Julià.

1.-Josep M.Membrado-Jordi Vilamala (Ford Fiesta ST VRS) a 24’04”4, 2.-Albert Orriols-Lluis Pujo-
lar (Skoda Fabia VRS), 5”3, 3.-Lluc Rubio-Ivan Cano (Porsche 911 GT3), a 1’14”2, 4.-Marià Parés-
Jordi Forcada (Mitsubishi Lancer Evo X), a 1’15”0, 5.-Josep M. Martinez-Luka Larrosa (BMW M3) a 
1’27”1. 

Membrado-Vilamala liders de principi a 
fí al Ral·li Esprint de Sant Julià


