
La mecànica trenca l’excel·lent ratxa de Membrado-Ribolleda.  

Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X) van veure com l’opció d’aconseguir un nou triomf en el 
Ral·li Empordà es frustrava just al final d’Els Angels. En aquest moment Membrado i Gaig, que estaven mantenint una lluita 
molt espectacular per la primera posició, estaven separats per tan sols 7 dècimes. El ral·li estava totalment obert qualsevol 
dels dos pilots podia ser el guanyador de la prova de l’Empordà.
  
A la primera secció va quedar clar que en la lluita entre Gaig i Membrado estaria el triumfador del ral·li. EL pilot d’Olost va 
ser el més ràpid a Els Angles, mentre que Gaig s’imposava al seu rival a Sta.Pellaia i La Ganga, arribant a l’única assistència 
del ral·li amb una diferència de 1”5 favorable a Gaig. 
Semblava que el següent pas per les esmentades especials tindria un desenllaç semblant. El pilot de Repsol va ser 8 dècimes 
més ràpid que Gaig a Els Angels, però amb problemes. El turbo del Mitsubishi va dir prou i el guió que es preveia per a la part 
final de la prova gironina va canviar de manera radical.    

Membrado expressava d’aquesta manera les seves sensacions després de l’abandó: La lluita amb Gaig estava sent al 
límit, de tota manera de cara al campionat la segona posició també era molt bona per a nosaltres, però 
les carreres són així. Aquesta vegada ens ha tocat a nosaltres la pitjor part, cal passar pàgina i pensar 
en l’Osona. El problema mecànic s’ha produït just al final de l’especial d’Els Angels: Hem acabat el tram amb una 
baixada de potència en el Mitshu, la situació va empitjorar en l’enllaç i davant l’evidència de que alguna 
cosa s’havia trencat vam decidir parar. L’Emporda 2012 s’havia acabat per a nosaltres.

El proper compromís per Membrado-Ribolleda serà un dels ral·lis amb més carisma del Campionat de Catalunya de ral·lis, 
el Ral·li Osona els dies 6 i 7 de juliol. En aquesta prova Josep M. Membrado ha signat brillants actuacions, solament cal res-
senyar que ha guanyat set de les últimes nou edicions i en les dues restants va ocupar la segona plaça del podi. 

Servei de Premsa.

Fotos.  www.fotoesport.com


