
Horaris - 51è RallyRACC.

Josep M. Membrado: El Rally RACC, 
una prova per gaudir competint.
Josep M-Membrado-Jordi Vilamala, pilotant el Ford Festa R5 preparat per MC Racing, una temporada mes, estaran en el 
podi de sortida del Ral·li RACC - Catalunya Costa Daurada, amb la motivació intacta per fer front als obstacles que planteja 
una prova vàlida per al Campionat del Món de l’especialitat a pesar, que es disputi en un escenari conegut. L’objectiu serà 
gaudir de la cursa al volant del Ford Fiesta R5. Aquesta vegada, Membrado-Vilamala s’oblidaran de la tensió que suposa està 
pendent dels rivals, dels cronos o de lluitar per una campionat.

Una vegada aconseguit el 9è títol de campió de Catalunya de Ral·lis, Josep M. Membrado, conscient que aquesta temporada 
la rivalitat dins de la seva categoria serà molt gran, afrontarà la prova del RACC de manera més conservadora: És evident 
que el ritme i els mitjans que disposen els equips que disputen el mundial són molt diferents als quals disposem 
nosaltres. Aquesta temporada els nostres rivals directes són precisament aquests equips, per tant pensar a estar 
al capdavant de la categoria, aquesta vegada és una mica atrevit. Malgrat tot, tenim moltes ganes de començar a 
competir i veure on ens situem en la classificació, sobretot, en les especials d’asfalt. Per a l’ocasió, Membrado i el seu 
equip, MC Racing, no han fet cap preparació especial: Aquesta vegada, sobretot a causa de motius professionals, ens 
hem limitat a preparar, sobre la base de l’experiència de passades edicions, tot necessari per poder completar el 
ral·li sense sorpreses. L’objectiu és, sens dubte, gaudir del ral·li i arribar el diumenge al podi del Passeig Marítim de 
Salou havent completat les tres etapes.

Abans fèiem referència a l’escenari, a pesar que es repeteixen de manera idèntica algunes especials i unes altres en sentit 
invers, els membres del RACC també han previst especials completament noves, com és el cas de Mora d’Ebre - Ascó en 
l’etapa de terra o de Porrera i Capafons en la primera jornada sobre asfalt o Els Guiamets en l’etapa final.
En total els participants en el 51è Rally RACC hauran de superar 1280,72 km, després de prendre la sortida en el podi del 
Passeig Marítim de Salou, fins a deixar el seu vehicle al parc tancat situat en la mateixa ubicació quatre dies després. Les 
especials que es disputaran contra el crono seran 23 (12 de diferents) amb un total 331,25 km de velocitat.

Els organitzadors també han previst novetats importants durant la disputa de la prova: Etapes sense assistència, en unes 
altres solament es podran canviar rodes i ho hauran de fer els mateixos pilots, ... en resum que els responsables del RACC 
han seguit amb el caràcter innovador que els ha caracteritzat en aquests 25 anys que el seu ral·li és vàlid per al Campionat 
del Món de ral·lis.
Cal comentar que en aquesta edició del Ral·li RACC romanen inamovibles les ubicacions del ja esmentat podi de la prova, 
situat al centre de la zona turística de Salou, i el parc d’assistència, que un any més estarà en alguns dels aparcaments de 
Port Aventura.
La sortida del Rally RACC 2015 està prevista a les 13h00 del proper dijous (dia 22) des del podi de Salou direcció Barcelona.

Servei de Premsa.


