
Una vegada més, Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3-MC Racing) van fregar una posi-
ció entre els de capdavanters de la classificació final, aquesta vegada en el 47è Ral·li Osona, quarta 
prova del calendari del Campionat de Catalunya de ral·lis. Una vegada completades les 13 especials 
de la prova el Citroën DS3 que llueix els colors de Repsol es va situar en la 12ª posició després de 
mantenir una espectacular lluitar amb els dos vehicles de classe 7 que els van precedir.

Domènech-Marchal van afrontar l’Osona 2015 amb l’objectiu de lluitar entre les vehicles de caracte-
rístiques similar al seu DS3 inscrits a la classe 7. En la fase inicial del ral·li van tenir alguna dificultat 
a aconseguir-ho, però millorant de manera notable en la segona passada del bucle inicial van acon-
seguir arribar a la reagrupament de meitat de carrera en el 12ª posició i en la 5ª de la seva classe.
En la segona part del ral·li les prestacions van millorar i van poder mantenir l’esmentada posició 
encara que les diferències amb els seus predecessors van ser mínimes, concretament 1”4 respecte 
a Navarro-Resclosa.

Després de deixar en Cirtroën DS3 al parc tancat final, Domènech es mostrava satisfet de com s’ha-
via desenvolupat la jornada: Ha estat un ral·li molt dur per la climatologia sobretot. La calor ens 
ha afectat a nosaltres i al cotxe. A mesura que avançava la tarda el Citroën era més competi-
tiu. Hem pogut fer proves amb les noves Pirelli, al principi el cotxe marxava molt del davant 
però després hem trobat les pressions correctes i hem millorat. Quant a la classificació potser 
haguéssim pogut millorar alguna posició però, sobretot, en l’última especial ens l’hem pres 
una mica com a fi de festa, i això ens ha costat algun segon que al final ha estat decisiu.
Comencen vacances, però Domènech ja té la ment posada la prova del mundial: Abans farem algun 
ral·li sobre terra, però si que és cert que el Catalunya sempre és el gran objectiu de la tempo-
rada. Estar entre els millors especialistes del món sempre motiva.

El proper compromís serà sobre terra. En concret els dies 4 i 5 de setembre es disputarà el Ral·li de 
terra de Cervera. Domènech-Marchal no faltaran a la cita.

Servei de Premsa.

Classificacions del 47è Ral·li Osona.
Absoluta:
1.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3) a 1h02’49”0, 2.-Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), a 0’04”4, 3.-Prat-Mon-
taner (Mitsubishi Colt) a 0’59”9, 4.-Domenech-Sánchez (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2’46”1, 5.-Parés-Rosell 
(Mitsubishi Lancer Evo X) a 3’06”9.... 12.-Domènech-Marchal (Citroën DS3) a 6’41”3.

Classe 7:
1.-Salinas-Mejias (Peugeot 107 Maxi), 1h06’44”7, 2.-Puig-Davi (R/Clio Sport) a 2’25”7, 3.-Navar-
ro-Resclosa (Citroën DS3) a 2’44”2, 4.-Domènech-Marchal (Citroën DS3) a 2’45”5.

Josep A. Domènech: Hem anat millorant a 
mesura que avançava el ral·li. 


