
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 preparat per MC Racing) van saldar la seva par-
ticipació en el 17º Ral·li Igualada en la 8ª posició de la classificació absoluta de la prova a 6’03” 
dels guanyadors del ral·li, Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5). La prova organitzada pel Moto Club 
Igualada es va disputar amb una climatologia favorable; l’asfalt sempre va estar sec, malgrat que en 
alguns moments els núvols que cobrien el cel feien presagiar que els equips haurien de muntar rodes 
d’aigua a qualsevol moment.

El tàndem Domènech-Marchal van estar des de la primera especial lluitant amb diversos equips per 
una plaça entre els deu millors. Van acabar la primera part del ral·li, dues passades pel bucle inicial, 
en la 9ª posició, amb 6” de desavantatge respecte a l’equip que els precedia, Taverner-Ribas (Citroën 
Saxo VTS) i 7” d’avantatge respecte al seu immediat perseguidor, Serrano-Serrano (R/ Clio RS).
A les seccions finals del ral·li, van aconseguir millorar una plaça superant els rivals esmentats (Taver-
ner-Ribas) però alhora sent superats per algun rival amb una mecànica amb millors prestacions que 
estava recuperant posicions.

A l’arribada al parc tancat de l’Av. Europa, Domènech es mostrava satisfet del resultat aconseguit. 
Aquestes eren les seves paraules: Ens hem adaptat bé a un traçat molt ràpid i des del principi ens 
hem ficat a la lluita per situar-nos entre els deu millors. Hem finalitzat el ral·li amb una cinquena 
plaça al parcial de Castellfollit ... en general satisfets amb el resultat.
Malgrat tot, el jove pilot que llueix els colors de Repsol no oblida que: Per a nosaltres és important 
seguir el procés d’adaptació al DS3, un cotxe que facilita les coses però del qual és important 
conèixer millor les seves reaccions per treure-li les seves millors prestacions.

Domènech-Marchal tornaran a asseure’s al volant del Citroën DS3 a finals del mes de Maig (dies 30 i 
31) per disputar el 30º Ral·li Empordà.
  

  Servei de Premsa.

Resultats 17º Ral·li Igualada.
1.-Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 52’11”8, 2.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3), 0’41”8, 3.-Mar-
sol-Martin (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2’34”6, 4.-Salvans-Mompio (BMW M3) a 4’14”0, 5.-Nieva-Grau 
(Peugeot 106 GTI) a 5’19”9 .... 8.-Domènech-Marchal (Citroën DS3) a 6’03”1.

Al Ral·li Igualada, Domènech-Marchal se 
situen entre el Top10 de la prova. 


