
Després de l’excel·lent actuació protagonitzada a Cervera, Josep A. Domènech - Manel Marchal tornaran a com-
petir sobre terra al volant del seu Citroën DS3 en aquesta ocasió en el 8è Ral·li Vidreres - Maçanet de la Selva, 
cursa vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis i la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra. 
El tàndem campió de les 2RM de la temporada 2015 del català de ral·lis, sortirà a Vidreres amb l’objectiu de 
mantenir el lideratge en la seva categoria i el top5 en el qual està ara mateix en els campionats absoluts.

Els responsables de Peu a Baix Motorsport Club Girona han preparat, per la vuitena edició de la seva cursa, un 
recorregut total de 59,70 km de velocitat, repartits en dos especials (A-12,80 km i B-7,10 km) que es disputaran 
tres vegades cadascuna.

Per a Domènech seguir progressant sempre és l’objectiu prioritari, així ho explicava: És molt important seguir 
millorant els nostres registres i no cometre errors per estar més prop dels nostres rivals. Crec que des-
prés de competir a Cervera va quedar clar que estem treballant en la línia correcta i així hem de seguir 
per millorar posicions en les classificacions.
Quant a la prova a disputar en terres gironines, el pilot del DS3-Shell no té cap dubte: És la prova que més 
m’agrada, sobre terra clar, de les quals disputem durant la temporada. Les pistes amples, la terra de les 
pistes, ... Em sento molt còmode en aquest escenari. Esperem poder concretar aquestes sensacions 
amb una bona carrera.

Els equips instal·laran la seva logística en ple centre de Vidreres. A la plaça de l’Església de la mateixa localitat 
estarà situat el podi des d’on es donarà la sortida als participants a partir de les 13.00 hores del dissabte vinent 
i al que tornaran després de completar el recorregut a partir de les 19.00 hores.

Servei de Premsa.

Classificació provisional de la Copa de Catalunya de Ral·lis de terra (absoluta)
1.-Xavier Vidales, 694 punts, 2.-Josep Basols, 622 p., 3.-Xavier Domenech, 608 p., 4.-Josep M. Membrado, 526 
p., 5.-Josep A. Domènech, 490 p.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis. (absolut)
1.-Josep M. Membrado, 173 punts, 2.-Xavier Domènech, 93 p., 3.-Josep A. Domènech, 72 p., 4.-Nil Solans, 64 
p., 5.-Xavier Vidales, 53 p.
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A Vidreres, Domènech-Marchal volen 
seguir en línia ascendent


