
Josep A. Domenech-Manel Marchal (Citroën DS3 Sport) han pres la decisió de fer un pas al capdavant en la 
seva trajectòria esportiva. Sense deixar del tot els escenaris dels campionats de Catalunya de les diferents espe-
cialitats, faran el salt a algunes proves, les més atractives segons la seva opinió, dels campionats espanyols.
Per començar mantindran la tradició, el Ral·li Esprint de Sant Julià servirà com a test inicial de la temporada per 
a una mecànica amb la qual afrontaran reptes més exigents en els mesos vinents.

El ral·li organitzat per l’Escuderia Osona, seguirà una temporada més sense ser puntuable per a cap campionat, 
però comptaran amb una nodrida representació d’equips que amb posterioritat seguiran les cites del català de 
ral·lis d’asfalt. .
El traçat serà l’habitual, tindrà al voltant de 88 km dels quals 33,69 km seran de velocitat. Les cronometrades 
tampoc sofreix variació, seran: Coll de Mansa (5,24 km) i L’Enclusa-Romegats (5,99 km), que hauran de supe-
rar-se tres vegades cadascuna abans de finalitzar el ral·li.
També es manté al programa horari del Sant Julià 2017 l’opció del shakedown. El dissabte (dia 18) entre les 
10h00 i les 13h00) en el Coll de Romegats, els equips podran efectuar les proves que estimin oportunes.

Domenech-Marchal es mostren il·lusionats davant una temporada en la qual les novetats estan inicialment al 
calendari previst. Aquest és el seu comentari: A pesar que el calendari no està decidit al 100%, la nostra 
idea inicial és disputar proves del català d’asfalt com l’Osona o 2000 Viratges per exemple i alguna de 
terra com Vidreras que es disputa abans del Ral·li RACC. Del campionat d’Espanya hem pensat a anar 
a Cantábria i el Princesa d’Astúries a més del Cervera de terra. Evidentment el mundial també està en la 
nostra ment. A grans trets aquestes són les nostres intencions, o sigui no lluitarem per cap campionat 
en concret però provarem noves competicions.

Pel Sant Julià l’objectiu serà l’habitual encara que en aquesta ocasió: Podrem provar el DS3 amb millors 
prestacions. És un recorregut que coneixem bé i tenim referències. A més fa molts dies que no compe-
tim i hi ha moltes ganes de tornar a asseure’s al volant per recuperar les millors sensacions al més aviat 
possible.

La sortida del 20è Ral·li Esprint de Sant Julià està prevista a les 9.01 hores del diumenge vinent (dia 19) des 
de podi del carrer Nuria de Sant Juliá de Vilatorta. Aproximadament 6 hores després, els participants que hagin 
superat el traçat, tornaran a la mateixa ubicació per entrar el seu vehicle al parc tancat final

Servei de Premsa.

Horaris - 20è Ral·li Esprint de Sant Julià.

A Sant Julià, Domenech-Marchal comen-
cen una temporada amb novetats


