
Així resumia Josep A. Domenech, la seva participació en el RallyRacc 2013 / 49è Catalunya 
Costa Daurada. Domenech-Marsal, al volant del Suzuki Swift preparat per MC Racing, van 
completar la prova vàlida per al Campionat del Món de l’especialitat en el 39è lloc de la clas-
sificació absoluta i com a únic equip de classe 9 que va aconseguir completar la prova. 

L’etapa nocturna d’asfalt va tenir un desenllaç més complicat del que a priori Domenech-
Marsal pensaven, es van situar a la part baixa de la classificació i això va ser un llast que van 
haver de suportar durant tot el ral·li. En la segona etapa la sensacions van ser millors, Dome-
nech s’expressava d’aquesta manera en finalitzar el traçat d’asfalt: Avui hem gaudit molt, 
el ritme ha estat millor. De tota manera el problema segueix sent que, al no tenir mecà-
niques semblants a la del nostre Swift, no hi ha referències d’altres pilots. Podíem dir 
que correm sols contra el crono.

L’etapa de terra encara va resultar més complicada que la d’asfalt: Cal tenir en compte que 
quan passem nosaltres les pistes estan molt trencades hi ha unes roderes molt grans 
i en molts llocs no hi ha manera d’evitar el frec del cotxe amb les pedres. Hi ha hagut 
moments que pensava que quedàvem enganxats.  
Una vegada acabat el RallyRacc2013, Domenech deixava clar que: Havíem vingut a acabar 
el ral·li com a objectiu principal i ho hem aconseguit. Estic molt satisfet per haver arri-
bat al parc tancat final per segon any consecutiu en la prova catalana del mundial. 

El proper objectiu de Domenech-Marsal serà l’última prova del campionat de Catalunya de 
Ral·lis que es disputarà el proper mes de novembre (dies 15 i 16), serà una nova edició del 
Ral·li 2000 Viratges.   

Servei de Premsa.

Josep A. Domenech: Ha estat molt dur 
però sabíem al que veníem.


