Per Domenech-Marchal l’objectiu és arribar
al final a Salou, en el RallyRacc 2013.
Josep A. Domenech-Manel Marchal (Suzuki Swift) iniciaran la seva segona participació en
el RallyRacc-Catalunya Costa Daurada, amb un objectiu molt clar, arribar al parc tancat de
Salou diumenge que ve (dia 27) havent completat totes les etapes del ral·li, així s’expressava
Pep Domenech abans d’iniciar el desplaçament a Barcelona per estar en la cerimònia de sortida. Abans de res, per a mi, estar aquí ja és un premi. L’any passat, vam paitr, però al
final vam aconseguir entrar el nostre Suzuki al parc tancat final. Aquest any ens agradaria seguir en la mateixa línia però amb millor ritme de competició, vull disputar tots
els quilòmetres possibles contra el crono i seguir aprenent en una prova del mundial.

Així doncs, Domench-Marchal quan prenguin la sortida tindran per davant tres dures jornades amb un total 1400 km., dels quals 356 kms seran cronometrats. Seran 15 les especials
(9 de diferents) de velocitat a superar. L’especial denominada Priorat (42,04 km) serà la més
llarga del traçat, mentre la que es disputa a la zona urbana de Salou (2,24 km) serà la de
menys recorregut.
Una vegada més, el nucli central del RallyRacc estarà situat en els aparcaments de PortAventura-Salou. La zona d’assistència i els diferents departaments administratius estaran
agrupats en algunes de les instal·lacions de l’esmentat parc temàtic.
En aquesta edició el recorregut és semblat al de la passada temporada, encara que té com
a principal novetat, la disputa, després de l’esmentada cerimònia de sortida, del primer bucle
(Querol, Montmell i Riudecanyes) de nit. És evident que la il·lusió de Domenech podrà amb
tot: Estic convençut que no hi haurà problema, no serà la primera vegada que disputem
especials amb llum artificial, en fi... ja veurem. Sobretot intentaré gaudir al màxim del
recorregut i com he dit abans assimilar en tant que sigui possible, tot el que em pugui
ser útil en el meu futur al món de la competició. Una altra novetat que haurà d’afrontar el
tàndem Domenech-Marchal serà l’inici de la prova en asfalt, deixant per al final les especials
de terra. Domenech segueix sent positiu i no dubta a afirmar: Em sento molt còmode tant
en asfalt com en terra.
El podi situat a la plaça catedral de Barcelona servirà d’escenari per a l’inici del RallyRacc49è Ral·li Catalunya Costa Daurada. La sortida s’iniciarà aquesta mateixa tarda a partir de
les 18h00.
Servei de Premsa.

