
Josep A. Domènech: En el RallyRACC l’ob-
jectiu serà arribar al podi final de Salou.
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3-MC Racing), estaran el proper dijous (dia 22), per quarta vegada consecu-
tiva, en el podi de sortida del RallyRACC - Catalunya Costa Daurada, penúltima prova del calendari del Campionat del Món 
de l’especialitat. Per a Domènech-Marchal serà una nova oportunitat de mesurar-se amb els millors encara que amb una 
finalitat més modesta a nivell esportiu. És a dir, amb completar les tres etapes del ral·li i poder entrar el seu DS3 al parc tancat 
del Passeig Marítim de Salou, és donarien per satisfets.

Domenech en el Catalunya lluitarà amb equips amb mecànica molt semblada a la seva, encara que també és cert que la lluita 
serà desigual, aquesta és l’opinió del pilot de Repsol: Nosaltres som amateurs, és a dir els mitjans que disposem, tant 
a nivell tècnic com a econòmic, són els que són i per tant no lluitem en igualtat de condicions amb els equips que 
disputen el mundial. De tota manera disputar un prova d’aquestes característiques entre equips que competeixen 
en la màxima categoria és una gran escola i sempre s’aprèn alguna cosa. Per tant queda clar que, en aquesta ocasió la 
classificació te la miraràs de reüll: Mirar els cronos d’aquests pilots també t’aporta informació, encara que cal tenir clar 
que el seu ritme és un altre. Nosaltres en tot l’any fem, més o menys, els mateixos quilòmetres contra el crono que 
en els tres dies del Catalunya. Cal aprofitar la prova del mundial per millorar en tots els aspectes, notes , reaccions 
del cotxe, ritme de competició, ... millorà en aquests detalls després t’ajuda en les proves del català que és el nostre 
campionat.

Fèiem referència amb anterioritat que, Domènech-Marchal serà la quarta vegada que competeixen en el ral·li. És una bona 
trajectòria però no podran evitar el trobar-se amb novetats en el traçat. Especials sobre terra com a Mora d’Ebre - Ascó o Por-
rera, Capafons i Els Guiamets sobre asfalt seran novetats en el recorregut de la present edició. A més entre les 23 especials 
(12 de diferents) a completar hi ha algunes que es disputaran en sentit contrari al d’edicions anteriors.
Els participants en el 51è RallyRACC buscaran els millors registres en els 331,25 km de velocitat dels gairebé 1300 km que 
té el recorregut total de la prova.

Altres novetats que els equips hauran de superar seran: Etapes sense assistència intermèdia, assistència a càrrec dels pilots, 
canvis de rodes, ... factors que faran encara més dura la prova per als pilots.
No ha sofert cap variació la ubicació de dues parts importants de la logística del ral·li. El podi i el parc d’assistència seguiran 
en el Passeig Marítim de Salou i en els aparcaments de Port Aventura respectivament.
El moment esperat per tots, es produirà a les 13h00 del proper dijous (dia 22) en el podi de Salou, serà el moment en que es 
donarà el tret de sortida a la competició.
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