
Horaris - 30è Rally Empordá.

Josep A. Domenech: A l’Empordá crec que 
podem completar un bon ral·li.
El 30è Ral·li Empordá és el proper repte que hauran d’afrontar Josep A. Domènech-Manel Marchal 
(Citroën DS3-MC Racing), un ral·li en el qual estan convençuts que es podrà confirmar la progressió 
que van iniciar a principi de temporada als comandaments del Citroën DS3. Com diu Domenech l’ob-
jectiu és: Fer-ho molt bé i això ens portarà a millorar posicions en les classificacions.

El pilot del Citroën DS3 que llueix els colors de Repsol, raona d’aquesta manera el seu optimisme 
de cara a la cita de l’Empordá: Els canvis de cotxe sempre requereixen un període d’adaptació i 
moltes vegades cal variar l’estil de conducció. Crec que aquest marge de temps amb el Citroën 
l’hem superat en aquest principi de temporada, tenim més confiança en les reaccions del cotxe 
i això es veurà reflectit en els cronos. En aquesta ocasió, Domenech-Marchal comptaran amb 
l’avantatge de conèixer bé el recorregut: El coneixem bé i això ens ajudarà. De totes maneres els 
nostres rivals també el coneixen. Si millorem en els cronos ha de ser com a conseqüència a 
treure un millor rendiment de les prestacions del DS3.

Els organitzadors (Escuderia Baix Empordá) han decidit mantenir el mateix traçat que en les anteriors 
edicions. Un autèntic ral·li al sprint, amb un bucle de tres especials de gran tradició al món dels ral·lis 
(La Ganga, Sta, Pellaia i Els Angels) que els participants hauran de superar en dues ocasions. En total 
198,24 km dels quals 60,78 km seran de velocitat.

La localitat de la Bisbal d’Empordá serà el punt central de la prova. El parc d’assistència estarà situat 
en el Pàrquing Municipal de la localitat, mentre que, des de l’edifici denominat El Mundial es controlarà 
la part administrativa de la competició.
La sortida, que es donarà de la mateixa assistència, està prevista a partir de les 14h30 del proper dis-
sabte (dia 30). Una vegada completat el recorregut, el primer participant està previst que arribi al parc 
tancat final a partir de les 20h20 de la mateixa jornada. 

Servei de Premsa.


