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El Ral·li Esprint Sant Julià consolida el traçat 
que va estrenar l’any passat  

 
- Membrado, Llinàs, Orriols i Domingo, els grans favorits per 
guanyar la cursa, que es disputa diumenge 

 

 Josep M. Membrado, Carles Llinàs, Albert Orriols i Climent Domingo són els 
grans favorits de la 16a edició del Ral·li Esprint Sant Julià, que es disputarà 
aquest diumenge, 24 de febrer. La prova repeteix el traçat que es va 
estrenar l’any passat i que tan bona acollida va tenir entre pilots i 
aficionats. Així, tornarà a haver-hi dos trams, Coll de Mansa i Collsaplana, 
amb tres passades a cadascun d’ells. 

En total hi ha 46 equips preinscrits, cinc d’ells en la categoria Regularitat 
Esport. Entre aquests, 15 són de l’Escuderia Osona. A més de Carles Llinàs-
Kiko Torra i Albert Orriols- Manel Muñoz, de la nostra escuderia destaca la 
participació de Gonçal Ambit i Carles Guisset, flamants campions de la Copa 
Catalunya grup H de ral·lis d'asfalt. 

Recordem que l’any passat, a causa de les obres de desdoblament de l’Eix 
Transversal, va quedar inutilitzat el tram Sant Julià-Espinelves, on se 
disputava tradicionalment el Ral·li Esprint Sant Julià. La prova es va haver 
de reformular i l’organització va aprofitar per incrementar considerablement 
el recorregut. L’itinerari d’enguany consta d’un total de 196,8 quilòmetres, 
dels quals 40,9 seran cronometrats, gairebé els mateixos que en l’edició 
anterior. 

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 11:42 h i a les 13:50 h. Pel que fa al 
Collsaplana, els horaris de pas dels primers vehicles seran a les 10:02 h, 
12:10 h i 14:18 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. 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. 

La llista definitiva d'inscrits es publicarà el 21 de febrer, al tauler oficial 
d'anuncis. El dissabte anterior, 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. 

Més informació i horaris, al nostre web: www.escuderiaosona.com 


