
Després d’un 2014 bastant complicat, Josep A. Domenech-Manel Marchal esperen passar pàgina i seguir una 
línia ascendent pilotant el Citroën DS3 preparat per MC Racing.
Els escenaris escollits per anar coneixent un vehicle amb el qual han disputat solament una prova, Ral·li 2000 
Viratges 2014, seran els del calendari del Campionat de Catalunya de ral·lis.
El primer obstacle de la temporada serà el 18è Ral·li Esprint de Sat Julià, la prova a la qual acudeixen la majoria 
d’equips que durant la temporada correran les proves de l’esmentat campionat català.

El ral·li organitzat per l’Escuderia Osona, es una prova curta ideal per entrar en matèria després de tres mesos 
sense competir. En total el traçat del ral·li tindrà 87,820 km dels quals gairebé 35 km seran de velocitat.
A més, els equips inscrits tindran, una vegada més, la possibilitat de disputar un shakedown durant la jornada 
prèvia del ral·li, en el qual podran provar les prestacions dels seus vehicles durant 3 hores (de 10h00 a 13h00) 
en el Coll de Romagats.
Les primeres cronometrades de la temporada seran Coll de Mansa (5,24 km) i L’Enclusa-Romagats (6,41 km).

Com queda dit, Domenech-Marchal estan il·lusionats en iniciar una temporada en la qual tindran objectius 
molt concrets, aquest era el seu comentari: Ens hem marcat com a objectiu conèixer les reaccions del 
DS3 un cotxe amb el qual solament hem disputat un ral·li. Fer quilòmetres és imprescindible per agafar 
confiança. Cal afegir a més que aquesta temporada ens trobarem amb rivals que portaran mecàniques 
semblants a la nostra i per tant les comparacions seran inevitables. Per dur a terme aquest objectiu, el 
calendari escollit és el català de ral·lis encara que de manera parcial: En la primera part de la temporada 
ens centrarem en els ral·lis d’asfalt, és a dir, després del Sant Julià, estarem a l’Igualada, l’Empordà i 
l’Osona. A partir de setembre començarem amb la terra (Cervera y Vidreres) per finalitzar amb el 2000 
Viratges. No hi ha dubte que, repetir en el Ral·li RACC també entra en el nostres plans, veurem.

A les 9h01 del proper diumenge (dia 22) es donarà, en el podi situat al carrer Nuria de la localitat que dóna nom 
al ral·li, el tret de sortida tant del 18è Ral·li Esprint de Sant Julìa com del calendari català 2015.

Servei de Premsa.

Domenech-Marchal molt motivats per 
treure el millor del seu Citroën DS3.

Horaris - 18è Ral·li Esprint de Sant Julià.


