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El Ral·li Esprint Sant Julià tanca les inscripcions  
amb una participació de luxe 

 
 

- Repòquer d’aspirants a la victòria, amb Carles Gaig, Josep M. 
Membrado, Carles Llinàs, Albert Orriols i Xevi Pons  

- La cursa s’ha hagut de reformular a causa de les obres de 
desdoblament de l’Eix Transversal  

 

La 15a edició del Ral•li Esprint Sant Julià, que se celebrarà el diumenge 26 
de febrer, ha tancat les inscripcions amb 64 participants. Entre aquests, hi 
ha la flor i nata del motor català. El repòquer d’aspirants a la victòria el 
conformen, ni més ni menys, Jordi Gaig, actual campió català absolut de 
ral•lis, amb un Porsche 911 GT3; Carles Llinàs, actual campió català de 
ral•lis de terra, amb un Ford Fiesta RS; Xevi Pons, que ha competit en 
diverses ocasions al campionat del món; Albert Orriols, últim guanyador del 
Ral•li Esprint Sant Julià; i Josep M. Membrado, gran dominador del 
campionat català en els últims anys, aquests tres últims amb un Mitsubishi 
Lancer Evo X. 

Els cinc pilots tindran al seu costat els següents copilots, pel mateix ordre: 
Aleix Astudillo, Kiko Torra, Alex Haro, Manel Muñoz i Josep Ramon 
Ribolleda. Llinàs, Pons, Orriols i Gaig correran sota el paraigües de 
l’Escuderia Osona. La nostra escuderia comptarà amb altres pilots a la 
prova, fins a un total de 15, entre els que hi ha tàndems com Josep 
Traserra-Ramon Abad i Gonçal Ambit-Carles Guisset. 
 
La prova s’ha pogut celebrar gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta.  
 
 



La prova es reinventa 
 
Les obres del desdoblament de l’Eix Transversal han deixat inutilitzat el 
tram Sant Julià-Espinelves, on se disputava el Ral•li Esprint Sant Julià. La 
prova, per tant, s’ha hagut de reformular. 
 
De fet, la 15a edició del Ral•li Esprint Sant Julià només presenta un canvi 
en relació als anys anteriors. Però un canvi important. En comptes d’un 
tram, se’n faran dos, Coll de Mansa i Collsaplana, amb tres passades a 
cadascun d’ells. Aquest nou itinerari farà augmentar considerablement el 
recorregut, que tindrà un total de 196,6 quilòmetres, dels quals 40,9 seran 
cronometrats.  
 
El passat 10 de febrer, es van fer públics els horaris i el recorregut del ral·li. 
Els cotxes començaran a córrer al Coll de Mansa a les 09:31 h. Aquest tram 
es repetirà a les 11:39 h i a les 13:47 h. Pel que fa al Collsaplana, els 
horaris de pas dels primers vehicles seran a les 09:59 h, 12:07 h i 14:15 h. 
 
Pel que fa a 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. L'hora prevista 
per acabar el ral·li és a les 15:00 h. Els premis s’entregaran al Saló de 
Catalunya de la població, a partir de les 16:30 h. 
 
El dissabte anterior, dia 25 de febrer, hi haurà les verificacions 
administratives i el shakedown per als pilots que vulguin, que enguany 
tindrà com a escenari el Coll de Romagats. 
 

Llistat d’inscrits, recorregut, mapes i altres informacions, al nostre web: 
www.escuderiaosona.com 


