
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 R3T - MC Racing) van ocupar la 5a posició en la 
classificació final del 56 Ral·li 2000 Viratges, última prova del seu calendari particular de la present 
temporada.
L’equip del DS3 - Shell tanca el 2016 havent aconseguit els objectius que es van marcar a l’inici de 
temporada: Tornar a assolir el títol de 2RM i acabar el seu cinquè Ral·li RACC - Catalunya consecutiu, 
als quals cal afegir el subcampionat absolut en el certamen català de l’especialitat.

Malgrat la dificultat que suposava la boira i les zones humides, Domènech-Marchal van començar 
la prova del Biela Club Manresa a bon ritme, situant-se en les primeres posicions de la classificació 
des de la primera especial. En la continuació va haver-hi algun dubte amb les rodes i això els va 
costar algun segon, així ho comentava Domènech: A la primera passada la visibilitat era dolenta i 
sobretot hi havia moltes zones amb humitat. Vam pensar que en la continuació l’asfalt s’hauria 
assecat però ... no tant. En aquest cas potser vam ser massa conservadors en triar les rodes.

A la recta final del ral·li tot es va desenvolupar amb normalitat, van seguir marcant bons registres i això 
els va portar a estar en el top5 de la classificació final del 2000 Viratges 2016.

Domènech va fer una valoració molt positiva de la temporada en general: Cada vegada em sento 
més a gust al volant del DS3 i això et dóna la confiança necessària per provar coses que a prin-
cipi de temporada no creia poder fer. Al meu entendre crec que hem fet una bona progressió 
encara que també és cert que el marge de millora és gran i hem de seguir en la mateixa línia 
per seguir progressant.

Com queda dit, Domènech-Marchal van donar per finalitzada la seva temporada a Manresa i a partir 
d’aquest instant comencen a plantejar-se el repte il·lusionant que els portaria a competir en alguna 
prova fora de Catalunya. 

Servei de Premsa.

Classificació del 56è Ral·li 2000 Viratges
1.Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 1h01’04”6, 2.-Domingo-Venceslao (Citroën DS3 R3T MAX) a 
2’12”3, 3.-Vila-Paz (Citroën Saxo 16v) a 4’56”7, 4.-Roger-Montala (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 5’29”2, 
5.-Domènech-Marchal (Citroën DS3 R3T) a 5’40”5. 

Josep A. Domènech: Estem molt satisfets 
amb la progressió d’aquest any
Domènech-Marchal acaben la temporada com a subcampions 
de Catalunya i guanyadors entre els dues rodes motrius


