
Deia Josep M. Membrado després del veure’s obligat a abandonar el Ral·li Osona que, tenia moltes ganes de competir i que 
s’havia quedat amb la mel en els llavis a l’esmentada prova.
Doncs el set vegades campió de Catalunya de l’especialitat, amb Oscar Sánchez a la seva dreta, tindrà la possibilitat de 
seguir la seva adaptació al Porsche 911 GT3 de l’equip MC-Racing, tot i que en una prova de característiques molt diferents 
a l’esmentada. La cita serà a Avià, dissabte que ve dia 14, on es correrà la vuitena edició del Ral·li Open de la localitat 
catalana.    

Els Amics del motor d’Avià, entitat organitzadora del ral·li, han preparat un recorregut amb 8 especials ( 3 de diferents) en  
el qual cal destacar els gairebé 12 km del tram anomenat Graugés, una especial que es disputarà tres vegades. A priori, 
sembla que quest serà el lloc on és produiran les diferències més significatives entre els aspirants al triomf del ral·li. 
En total, el traçat tindrà 173,10 km dels quals un 32% (56,20 km) seran cronometrats.

Comentàvem que, fa dos mesos, la motivació de Josep M. Membrado per tornar a competir al volant del Porsche 911 GT3 
era màxima. Amb el pas dels dies aquestes ganes s’han mantingut intactes, al menys això es desprèn de les seves parau-
les: Estic desitjant que arribi el moment de tornar a asseure’m al volant del Porsche en competició. Durant aquest 
estiu hem fet algun test però les sensacions són molt diferents. Estem superant un 2013 complicat i ens agradaria 
iniciar aquesta part final de la temporada apurant al màxim els quilometres cronometrats que ens proposa la cursa 
d’Avià, per seguir coneixent les reaccions del Porsche. A més, si pot ser, completar la cursa amb un bon resultat, 
lluitant amb els més ràpids del campionat. L’escenari del Ral·li d’Avià es dels que no et permet un moment de respir, 
podríem dir que, el marge d’error és nul: És cert, en aquestes competicions tan curtes es tenen que córrer al sprint. 
No hi ha estratègia que valgui, cal sortir a per totes perquè recuperar temps és pràcticament impossible. De tota 
manera el ral·li es te que disputar i la dificultat és la mateixa per a tots. 
Com he comentat en alguna ocasió, caldrà anar molt ràpid des del mateix inici, sense cometre cap error i, ara cal 
afegir, que no aparegui la pluja.        

Avià serà el nucli central de la competició, en ple centre de la localitat s’instal·larà la logística de la prova i en les instal-
lacions del seu Ateneu és situaran les diferents seccions administratives del ral·li.
La sortida als participants es donarà a partir de les 12h00 del proper dissabte (dia 14) des del podi situat a l’Av. Pau Casals. 
Els equips tornaran a la mateixa ubicació on també hi haurà el parc tancat final, això serà a partir de les 17h25 el mateix 
dissabte.  

Servei de Premsa.

A Avià, Josep M. Membrado buscarà el 
primer triomf al volant del Porsche 911GT3.
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