
Membrado-Ribolleda compleixen el seu objectiu a Cervera.

Després de completar amb èxit el 13 Ral·li de terra de Cervera, Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda seguei-
xen reforçant el seu liderat en el Campionat de Catalunya de Ral·lis 2012. El tàndem català-andorrà van pujar al 
segon calaix del podi a 56” de Nani Roma-Pilar Barceló, guanyadors del ral·li.
Així doncs, Membrado-Ribolleda, que una vegada més van pilotar el Mitsubishi Lancer Evo X de l’equip MC 
Racing, van aconseguir el resultat que, a priori, esperaven. Aquesta segona plaça els permet afrontar la recta 
final del campionat català amb certa tranquil·litat.   

El traçat preparat per l’escuderia WRC Management tenia dues especials de 15,92 km i 11,14 km respectivament. 
Els 3o equips inscrits al ral·li havien de completar 3 passades per les especials esmentades.
Membrado-Ribolleda es van situar en la segona posició de la primera especial, per darrere de Nani Roma-Bar-
celó, posició que van mantenir, sense massa problemes, durant tot el ral·li. Nani Roma es anar escapant a cada 
especial, però els seus perseguidors també perdien temps respecte a Membrado, sobretot en el tram A (15,92 
km).
   
Al final de la jornada el pilot de Repsol estava molt satisfet per haver fet un pas molt important cap a la conse-
cució del títol català de la temporada: Tornàvem de vacances i potser aquesta inactivitat és la que 
produeix certa incertesa sobre com serà la tornada a la normalitat. És cert que de seguida vam 
poder apreciar que el nostre ritme era competitiu i que podíem aconseguir el nostre objectiu 
com així va ser. Aquesta segona posició ens permet ampliar les diferències respecte als nostres 
rivals directes. Malgrat tot, en la part final del ral·li es tractava d’assegurar la segona posició i Membrado ens 
explica, d’aquesta manera, que no es va trobar massa còmode: Abans de la tercera passada ens situàvem 
en la classificació en terra de ningú, és a dir, no tenia cap sentit atacar, Nani Roma estava molt 
lluny, i per darrere el rival més proper estava a més de 1’. Vam decidir no córrer riscos i anar 
a passar i... en aquestes condicions em costa mantenir la concentració. En fi, per sort tot va 
sortir bé i vam ocupar la segona posició del podi.
El copi de Membrado, Josep R. Ribolleda, mantenia la línia optimista de l’equip: El traçat de Cervera ama-
gava molts paranys, però crec que hem fet una prova molt regular i valorant en tot moment el 
que ens estàvem jugant. 

A partir d’ara, Membrado-Ribolleda agafaran la calculadora i plantejaran com serà el calendari de la part final 
de la temporada. En aquests moments no tenen del tot decidit la seva propera cita, el que sí que està molt clar és 
que començaran a treballar pensant en la cita catalana del mundial, el Ral·li Catalunya.

Servei de premsa.

Classificació del 13è Ral·li de terra de Cervera.
Scratch:
1.-Nani Roma-Pilar Barceló (Mitsubishi Colt) 1h03’20 , 2.-Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mit-
subishi Lancer Evo X), a 0’56 , 3.-Carles Llinás-Kiko Torra (Ford Fiesta), a 2’28 , 4.-Ruben Fernández-
Miguel A. Irigoyen (Mitsubishi Lancer Evo VII) a 4’41”, 5.-Albert Llovera-David Uson (Abarth Grande Punto) a 
6’07” .
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