
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 - MC Racing) estaran per cinquena vegada en el podi de sortida del Ral·li 
RACC-Catalunya Costa Daurada dijous que ve (dia 13) en el Passeig Marítim de Salou. El Ral·li RACC és, aquesta vegada, 
l’antepenúltima cita del calendari 2016 del Campionat del Món de Ral·lis i tindrà com a principal centre d’atenció la possible 
coronació com a campions del món l’equip Volkswagen format per Sébastien Ogier - Julien Ingrassia. Seria el seu quart títol 
mundial consecutiu.

L’edició 52 de la prova organitzada pel RACC, tornarà a ser l’única de la temporada amb recorregut mixt, especials de terra 
i asfalt, del mundial de l’especialitat.
El centenar d’equips inscrits hauran de superar un recorregut total de 1378,31 km, dels quals 321,08 km seran de velocitat. 
Les especials que hauran de sortejar els pilots seran 19 (11 de diferents). Del total de cronometrades 6 seran de terra i la 
resta es disputaran en pistes d’asfalt.

Abans d’iniciar la seva intensa setmana per terres de la província de Tarragona, Domènech feia aquest comentari respecte 
a la seva cinquena participació consecutiva en el Ral·li RACC: Són les meves vacances o sigui que abans de res el 
que vull és gaudir-ho i passar-ho bé. En cadascuna de les participacions hem après molt i això et dóna un plus de 
tranquil·litat per afrontar, tant les jornades prèvies (reconeixements, verificacions, ...) com els dies de la competició.
Conèixer bona part de les carreteres, sobretot dels enllaços, també ens permet fer els, de vegades, llargs desplaça-
ments entre especials o fins al parc d’assistència de manera més relaxada.

Per al tàndem del DS3-Shell, no hi ha un objectiu en la carrera més exigent que disputen durant la temporada, encara que: En 
el Catalunya sempre sortim amb la intenció d’arribar el diumenge per la tarda al podi del Passeig Marítim de Salou. 
De tota manera no ens conformarem solament amb això, intentarem millorar els nostres registres en cadascuna de 
les passades i d’aquesta manera millorar posicions de la classificació. És un ral·li molt llarg i mantenir la concentra-
ció fins al final és necessari per evitar els ensurts que poden sorgir a qualsevol moment.

Com queda dit, Domènech-Marchal té una agenda molt carregada aquesta setmana. Després de superar les jornades sempre 
difícils de verificacions i reconeixements, estaran en el podi de sortida (el primer vehicle prendrà la sortida a les 13h15) del 
Passeig Marítim de Salou per iniciar el llarg desplaçament fins a Barcelona com a primer repte a superar del 52 Ral·li RACC 
- Catalunya Costa Daurada.

Servei de Premsa.

Horaris. 52 Rally RACC - Catalunya Costa Daurada

Domènech-Marchal preparats per 
afrontar el seu cinquè Ral·li RACC


