
Membrado-Ribolleda es juguen el títol en el 2000 Viratges.

En el Ral·li 2000 Viratges 2012, Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda es poden proclamar campions de Catalunya de 
Ral·lis de la present temporada. Així doncs, l’objectiu és acabar entre els cinc millors per fer realitat el principal objectiu de 
la temporada. A la prova del Biela Club Manresa, Membrado sortirà a competir amb el Mitsubishi Lancer Evo X, preparat 
per MCRacing, amb especificacions de Grup N, és a dir, la mateixa preparació amb la qual competirà en el proper Ral·li 
Catalunya.

El recorregut del 2000 Viratges 2012 difereix molt poc del de l’any passat. Les 10 especials (5 de diferents) que es disputen 
en aquesta edició són les mateixes que les del 2011, solament cal remarcar que les dues passades per l’especial de Bufalvent 
aquesta vegada no es correran. En total seran 522,13 km els que els participants hauran de superar, dels quals 92,84 km 
seran de velocitat.   

Com comentàvem, el pilot de Repsol afronta la cita de Manresa amb objectius ben definits, aquestes eren les seves paraules: 
En aquest 2000 Viratges, ens juguem el treball de tota la temporada. Potser, el més complicat de la prova 
serà trobar l’equilibri en el ritme de competició. Serà important mantenir la concentració i de vegades 
no és fàcil si no tens la tensió de lluitar pel triomf. Veurem com resolem, sobretot, els compassos inicials 
del ral·li, una vegada en carrera... Per a Membrado, aquest 2000 Viratges també servirà d’excel·lent posada a punt pel 
Catalunya: És evident que hi ha canvis en la nostra mecànica i és important afinar-la al màxim pensant en 
la prova del mundial, estem il·lusionats per poder tancar la temporada amb una bona actuació al Catalu-
nya, però abans cal assegurar el títol català que és l’objectiu des de l’inici de la temporada.

La sortida del 52 Ral·li 2000 Viratges està prevista a les 9h00 del proper dissabte des del podi situat a Trullols Park (Man-
resa). Els equips que hagin superat el recorregut esmentat tornaran a la mateixa ubicació de la sortida a partir de les 23h35. 
Cal esmentar que, en aquesta edició de la prova del Biela Club Manresa, el parc d’assistència estarà a Artés.

Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2012.
 
1.-Josep M. Membrado, 1710 punts, 2.-Carlos Llinas, 1578 p., 3.-Albert Orriols, 1246 p., 4.-Jordi Gaig, 1200 
p., 5.-Joan Nani Roma, 1040 p. 

Horaris - 52 Ral·li 2000 Viratges.
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