Membrado-Vilamala campions de Catalunya.
Josep M.Membrado-Jordi Vilamala (Renault Maxi Megane) van pujar al tercer
esglaó del podi del 56è Ral·li Costa Brava, prova vàlida per als Campionats d’Espanya i Catalunya de l’especialitat. Amb aquest resultat Membrado decanta de manera
definitiva a favor seu el títol del campionat català de ral·lis.
En la classificació final de la prova gironina, Membrado només va ser superat per
Pons-Haro (Porsche) i Sola Sanchez (Ferrari) dos equips que lluitaven per estar al
podi del Campionat d’Espanya.
Al començament de ral·li Membrado-Vilamala va ser espectacular, després de les
dues primeres especials era líder del provisional del campionat de Catalunya superant a Sola en 6”, i amb un temps a Cladells de 7’12.9 sol superat per Quique Garcia
Ojeda. En la continuació el pilot d’Olost va seguir molt a prop dels millors i això el
va portar a acabar la primera part del ral·li com a líder, superant per 1 décima a Sola
i en 18” a Pons.
En les seccions següents la situació es va estabilitzar, Pons i Sola se’n van anar
de manera definitiva mentre que Membrado es va afermar en un tercer lloc que li
donava el títol català.
Per fi hem aconseguit revalidar el títol, volíem evitar la tensió d’arribar a un final
a cara o creu, no va poder ser, però tot ha sortit bé i hem fet realitat l’objectiu que
hem perseguit des de l’inici de la temporada. Eren la palabas de Membrado abans
e entrar en l’últim control horari abans d’entrar el seu Maxi Megane al parc tancat
del Passeig Marítim de Lloret, Segons el pilot de Finques Cadi, el Costa Brava no ha
estat fàcil, però tot ha anat sortint segons el que estava previst, El plantejament del
Costa Brava era semblant al de quinze dies abans a Manresa, des del començament imposar el nostre ritme sense reserves. I tot ha sortit bé, ens hem escapat des
del començament dels nostres rivals directes al títol català a mesura que avançava
la prova i això ens ha donat confiança. El Maxi Megane ha estat el cotxe competitiu de sempre i l’equip ha treballat sense fissures per solucionar els imprevistos
que anaven sorgint sobre la marxa. Tot perfecte i el títol per a nosaltres.
Classificació final scratch del 56è Ral·li Costa Brava:
1.-Pons-Haro (Porsche 911 GT3), 1h42’16.5 , 2.-Sola-Sanchez (Ferrari 360 Rally) a
0’20.1 , 3.-Membrado-Vilamala (Renault Maxi Megane) a 0’35.4 , 4.-Orriols-Pujolar (Peugeot 206 WRC) a 1’23.6 , 5.-Vinyes-Mercader (Renault Clio R3) a 3’22.2 .
Classificació final de campionat de Catalunya de Ral·lis d’asfalt:
1.-Josep M. Membrado, 1617 puntos, 2.-Eduard Fores, 1465, 3.-Albert Orriols, 1435
p., 4.-Amanci Porcel, 1077 p., 5.-Jordi Zurita, 791 p.
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