
Josep A. Domenech-Manel Marchal van completar, en la 18ª posició de la classificació absoluta, el 
seu primer Ral·li Esprint de Sant Julià pilotant el Citroën DS3 preparat per MC Racing.
L’actuació de l’equip de la Escuderia Gironella va estar marcada per un inici potser massa conserva-
dor que els va portar a perdre uns segons molt difícils de recuperar en un recorregut tan curt com el 
que té la prova organitzada per la Escuderia Osona.

Com queda dit, Domenech-Marchal van acabar el primer pas per les especials del ral·li (Coll de 
Mansa i L’Enclusa-Romagats) desplaçats fins a la 26ª posició a 1’30” d’un lloc entre els top 10.
A mesura que se superaven els quilòmetres van anar rebaixant els seus cronos, senyal ineludible que 
el ritme, i la confiança en les reaccions del DS3, anaven millorant. La 18ª plaça final a 1’ de l’esmentat 
top10 és l’exemple més clar del que comentàvem.

Al final del ral·li, Domenech no estava del tot satisfet, així ho comentava: A la part final hem del ral·li 
hem imposat un ritme més alt que ens ha portat a millorar de manera clara els nostres cronos. 
Cal tenir en compte que és la segona prova que fem amb aquest cotxe i això es nota. A més 
l’any passat va ser complicat, vam començar amb el Suzuki Swift que ja el coneixia, després 
el Twingo gairebé no vaig tenir temps d’adaptar-me i vam acabar la temporada 2014 corrent el 
2000 Viratges amb el Citroën. Ara toca fer molts quilòmetres sense cometre errors per intentar 
treure el màxim partit del DS3.
Marchal també ens donava la seva versió de com s’havia desenvolupat la primera prova de l’any: 
Hem sortit una mica dormits, la reacció posterior ha estat molt bona encara que no hem pogut 
recuperar totes les posicions que haguéssim volgut. Crec que podem estar prop dels deu 
millors quan coneguem una mica millor un DS3 que, no hi ha dubte, té potencial per estar en 
aquesta lluita.

El tàndem Domenech-Marchal tornaran a competir, als comandaments del Citroën DS3, l’últim dis-
sabte d’Abril (dia 25) data en què es disputarà el 17è Ral·li ciutat d’Igualada.  

Servei de Premsa.

Resultats del 18è Ral·li Esprint de Sant Julià.

1.Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 21’04”5, 2.-Llinás-Torra (Mitsubishi Lancer Evo X) a 0’35”2, 
3.-Domingo-Venceslao (Renault Megane Coupé) a 0’45”0 , 4.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3) a 
0’49”5, 5.-Domenech-Sanchez (BMW M3) a 1’22”6....
18.-Domenech-Marchal (Citroën DS3) a 3’10”3.

Domenech-Marchal protagonitzen un Sant 
Julià en clara progressió ascendent.


