
Després d’un primer contacte amb el CERT 17 (Campionat d’Espanya de ral·lis de terra), Josep A. Domènech-Manel Marchal 
(Citroën DS3 Sport - MCRacing) tornaran a competir a Catalunya, concretament en el XIX Ral·li ciutat d’Igualada, prova amb 
la qual s’inicia el certamen català de l’especialitat.

El Moto Club Igualada, entitat organitzadora del ral·li, ha preparat un recorregut amb poques novetats però sensiblement 
diferent del de la passada edició Hi ha especials (bucle inicial) que es van disputar en l’anterior edició mentre que per trobar 
alguna de la tarda ens hem de remuntar al 2015.
En total els participants hauran de superar un traçat de 355, 32 km, dels quals gairebé el 29% (102,62 km) seran de velocitat. 
Les 12 especials (6 de diferents) del recorregut estaran agrupades en dos bucles que es disputaran dues vegades cadascun 
abans de cada pas pel parc d’assistència.

L’equip de l’Escuderia Gironella afrontarà la prova amb optimisme i convençuts que poden completar un bon ral·li, així ho 
comentava Domènech una vegada reconegut el traçat: Coneixem l’escenari i hem competit en pràcticament totes les 
especials, creo recordar que solament hi ha una especial nova (Òdena) i a més és molt curta. La prioritat segueix 
sent conèixer la nova versió del DS3 i ser més competitius en cadascuna de les proves en les quals competim.
No ho tindran fàcil, sembla que la competència serà molt forta en aquesta prova inicial del campionat: Serà important per 
al desenvolupament de la prova, que siguem capaces d’imposar el nostre ritme des de l’inici. Si ho aconseguim, 
tindrem opcions d’estar entre els més ràpids de la nostra categoria.

Una vegada més, seran dues de les avingudes cèntriques de la localitat d’Igualada que es repartiran les diferents activitats 
pròpies de la competició. D’una banda en l’Av. Europa estaran el podi on es duran a terme les cerimònies de sortida, arribada 
i lliurament de trofeus, mentre que les diferents assistències dels equips a l’Av. Catalunya estaran situades.

L’inici del ral·li Igualada 2017 està previst a les 9,01 hores des de l’esmentat podi mentre que l’arribada dels equips una 
vegada superat l’exigent recorregut està prevista a partir de les 20,17 hores en la mateixa ubicació.

Servei de Premsa.
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El català de ral·lis s’inicia a Igualada. 
Domènech-Marchal no faltaran a la cita


