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El XVII Ral·li Esprint Sant Julià incorpora  

el tram l’Enclusa-Rogamats 
 

-  Orriols, Membrado i Llinàs, els favorits 

La 17a edició del Ral·li Esprint Sant Julià es disputarà el proper diumenge, 
23 de febrer. Hi participarà la flor i nata de l’automobilisme català, amb una 
quarantena d’equips, 

Tres grans aspirants a la victòria. Per un costat, Josep M. Membrado, 
guanyador de l’any passat i que torna a córrer en aquesta prova amb el seu 
antic copilot Jordi Vilamala. No li posaran fàcils les coses ni Carles Llinàs-
Kiko Torra, actuals campions catalans de terra, ni Albert Orriols-Manel 
Muñoz, que aquesta temporada estrenen un Porsche 911 GT3. 

L’organització enguany ha decidit modificar el traçat i ha incorporat el tram 
l’Enclusa-Romagats, entre el pont de Fàbregas i Sant Julià de Vilatorta, que 
ja s’havia inclòs en diverses ocasions al campionat mundial. Es manté el de 
Coll de Mansa. Els cotxes hauran de fer tres passades a cadascun d’ells. 

Amb aquest nou traçat, l’itinerari d’enguany s’ha escurçat molt gràcies a la 
poca distància dels enllaços. Així, en aquesta edició, el ral·li consta d’un 
total de 87,2 quilòmetres, dels quals 34,9 seran cronometrats. 

Pel que fa als horaris, els cotxes començaran a córrer al Coll de Mansa a les 
09:34 h. Aquest tram es repetirà a les 11:35 h i a les 13:36 h. Pel que fa a 
l’Enclusa-Romagats, els horaris de pas dels primers vehicles seran a les 
09:52 h, 11:53 h i 13:54 h. 

La resta del ral·li continuarà igual que en edicions anteriors. Els vehicles 
tornaran a sortir del centre de Sant Julià de Vilatorta, a les 09:01 h. En 
aquesta zona també s’hi ubicarà el parc tancat i el podi. El parc 
d’assistència se situarà al polígon Quintanes de Sant Julià. La cerimònia de 
podi tindrà lloc a les 14:30 h al carrer de Núria d’aquesta població i els 
premis s’entregaran al Saló de Catalunya, a partir de les 16:30 h. 

La llista definitiva d'inscrits es publicarà el 20 de febrer, al tauler oficial 
d'anuncis. El dissabte anterior al ral·li, el 23 de febrer, hi haurà les 
verificacions administratives i el shakedown per als pilots que vulguin, que 
tindrà com a escenari el Coll de Romagats. 


