
Horaris - 17è Ral·li ciutat d’Igualada.

Domènech-Marchal competiran en el Ral·li 
Igualada amb l’objectiu de millorar.
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3-MC Racing) estaran en el podi de sortida del 17è 
Ral·li d’Igualada, primera prova sobre asfalt vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis. El jove 
pilot, que llueix els colors de Repsol, espera seguir millorant les seves prestacions en la seva tercera 
prova al volant del DS3.

Domènech coneix bona part de les especials que es disputaran dissabte que ve, la seva opinió sobre 
la prova és optimista: En general m’agrada, té especials molt ràpides en les quals en altres edici-
ons m’he trobat molt còmode. Estic convençut que al volant del DS3 podré competir a un nivell 
més alt en un ral·li amb més quilòmetres de velocitat i amb especials nocturnes que sempre li 
donen un punt de complicació a la prova. Malgrat estar convençut que a Igualada pot protagonitzar 
una bona actuació, no oblida que el principal objectiu segueix sent l’adaptació a la seva nova mecà-
nica: He repetit en diverses ocasions que el DS3 és un vehicle que et facilita el pilotatge. Malgrat 
tot és important tenir la confiança necessària en les reaccions del cotxe. Cal seguir treballant 
per saber fins a on li podem demanar al nou Citroën. A Igualada, amb gairebé 100 km de crono-
metrats, és una bona ocasió per treballar aquests detalls.

El traçat preparat pels organitzadors, Moto Club Igualada, té gairebé 350 km de recorregut en el qual 
els pilots es trobaran 10 especials cronometrades (5 de diferents) que sumen 93,20 km, que molt pro-
bablement seran les que decidiran les diferents classificacions de la prova.

Les assistències dels equips s’instal·lessin un any més a l’Av. Barcelona. A les 12h01 del proper dis-
sabte (dia 25) es donarà la sortida al primer equip des del podi situat en l’Av. Europa. La tornada a la 
mateixa ubicació després de completar el recorregut establert aquesta previst a partir de les 23h34 del 
mateix dissabte.
 

Servei de Premsa.


