
Josep A. Domenech: La calor serà amb 
tota seguretat un obstacle a superar.
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3-MC Racing), afronten el 47è Ral·li Osona, tercera 
prova del calendari d’asfalt del Campionat de Catalunya de Ral·lis d’asfalt, amb la confiança de seguir 
millorant els seus cronos i d’aquesta manera apropar-se a les posicions capdavanteres.

Per a Domènech les especials de l’Osona 2015 no presenten, a priori, grans secrets: Són especials 
en les quals hem competit i això sempre et fa sentir més segur. En els reconeixements sempre 
intentes controlar les possible novetats per no deixar res a l’atzar. L’Osona és el ral·li més llarg 
i exigent que els que correm habitualment, estic convençut que podem completar una bona 
actuació. A nivell mecànic poques variacions: Vam fer la revisió habitual després del Empordà 
i hem comprovat que tot estigués correcte. Si que farem alguna prova amb els pneumàtics. 
De moment tot pinta molt bé. Capítol a part mereix la climatologia, la calor serà un obstacle a 
superar.

La Vola, la Trona i Costa dels Gats, en les dues seccions matinals mentre que Coll de Mansa i La 
Enclusa - Romegats hauran de superar-se després del reagrupament habitual de meitat de ral·li. La 
prova arribarà a la seva fi amb l’especial que es correrà en la pista de karting del Circuit d’Osona. 
Aquestes cronometrades són les mateixes que els equips van haver de superar en la disputa de la 
passada edició de la prova de l’Escuderia que dóna nom al ral·li..
En total seran13 especials cronometrades (6 de diferents), 438,85 km, dels quals 94,72 km seran els 
que decidiran les classificacions de l’Osona 2015.

Tampoc ha tingut variacions la situació del parc d’assistència, estarà un altre vegada en ple centre de 
Tona. Els vehicles prendran la sortida des del podi de la c/ Joan de Seerrallonga - Vic a partir de les 
9h01 del proper dissabte (dia 4). La cerimònia d’arribada es farà, com de costum, en el Circuit d’Osona 
a les 22h30 del mateix dissabte. 

Servei de Premsa.

Horaris - 47è Ral·li Osona.


