
A Avià, Membrado-Ribolleda també van sumar.  

Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi Evo X - MC Racing) van fer un pas més cap al títol català de la present temporada, en 
acabar a la segona posició del Ral·li Sprint Open d’Avià. El pilot de Repsol va complir el seu objectiu encara que al final de la competició no va 
dubtar a afirmar: A mi també m’agrada guanyar, però en aquest ral·li per competir amb Gaig hauríem hagut d’assumir 
molts riscos i, ara mateix, no és moment de jugar-se-la.

El traçat de la 7ª edició de la prova dels Amics del motor d’Aviá, va tenir un recorregut molt dens i en el qual un lleuger error et deixava sense 
cap opció a estar entre els millors al final de la prova. El traçat escollit pels organitzadors tenia dos especials: Puig-reig (4,3 km) i Graugés 
(9,8 km) que s’havien de superar en tres ocasions.
Des del mateix inici, la prova va seguir el guió previst. Les diferències entre Gaig i Membrado eren mínimes però sempre favorables al pilot 
de Porsche,  que a mesura que va avançar el ral·li es va anar distanciant d’un Membrado molt centrat a acumular punts per al campionat. 
Cap dels dos pilots van cometre errors i amb la tònica esmentada es va arribar al parc tancat d’Avià. El d’Olost, segon a la classificació final, 
havia aconseguit l’objectiu marcat abans de l’inici del ral·li.  

Com hem esmentat, Membrado reconeixia que li agrada guanyar però que qualificava de molt bo el resultat obtingut a Avià, aquestes eren 
les raons: Al reconeixement que vam fer abans de començar el ral·li ja vam poder constatar que seria molt difícil sor-
prendre a Gaig en unes especials en les quals la potència de les mecàniques era molt important. Amb aquesta premissa 
sortíem a fer el nostre ral·li i estem molt satisfets de com ha acabat tot, estem una mica més a prop del títol però encara 
queda camí per recórrer. A partir d’aquest moment, Membrado i el seu equip seguiran preparant el Catalunya, una prova en la qual 
estan molt il·lusionats: És cert que ens agradaria donar una bona imatge a la prova del mundial. Ens podrem mesurar 
als millors pilots de la nostra categoria i això és un plus molt important de motivació. Encara que no serà fàcil, inten-
tarem preveure tots els contratemps que es puguin plantejar per poder estar al parc tancat final i si pot ser entre els 
millors Grup N de la prova.   
Malgrat estar molt concentrats en el Ral·li Catalunya, Josep R. Ribolleda ens comentava que la participació en la prova de Valls encara no 
està del tot descartada: Com deia en Josep  M. (Membrado) estem a prop del principal objectiu de la temporada i hem de 
valorar, calculadora en mà, possibles canvis que pugui haver-hi en el calendari a final de temporada. Caldrà valorar 
l’opció de decantar el campionat al nostre favor el més aviat possible, potser anar a la prova de Valls podria servir per 
assegurar una mica més les nostres possibilitats de títol. No se, veurem quina solució triem. 

Com comentava Ribolleda, la propera prova vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis 2012 serà el Ral·li Ciutat de Valls que es correrà 
el proper dia 6 d’Octubre sota l’organització de l’Escuderia Costa Daurada.

Servei de Premsa.
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