
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 Sport - MC Racing) iniciaran, amb l’optimisme habitual, la seva participació 
en el 32è Ral·li Empordà, segona cita d’asfalt vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis absolut.
La prova gironina, una de les més compactes del certamen, no és la que més s’adapta a l’estil de pilotatge de l’equip de 
l’Escuderia Gironella, no obstant això, es mostren confiats a poder completar una bona actuació.

El traçat 2017 serà el mateix que s’ha disputat en les últimes edicions de la prova. En total 205,80 km dels quals 60,80 km 
seran de velocitat.
Mantenir el recorregut amb tres de les especials més carismàtiques del món dels ral·lis, estem parlant de la Ganga, Sta, 
Pellaia i Els Angels, segueix sent l’oferta de la Escuderia Baix Empordá EBE) als pilots i aficionats. Els participants hauran de 
superar aquestes tres cronometrades, dues vegades cadascuna, abans d’entrar el seu vehicle al parc tancat final.

Per a Domènech, un ral·li tan curt sempre és sinònim de fer una prova a la contra, així ho explicava: Perdre massa temps 
en els compassos inicials d’un ral·li segueix sent, per nosaltres una assignatura pendent. A l’Empordà és molt difí-
cil recuperar, cal sortir endollat des de l’inici. Veurem si som capaços d’aconseguir-ho. El pilot del DS3 Shell, també 
està convençut que hi haurà molta rivalitat a les especials: Solament cal repassar la llista d’inscrits per adonar-se que a 
aquesta prova hi ha molts pilots i vehicles de qualitat.

En la localitat gironina de la Bisbal d’Empordà, se centralitzarà l’activitat organitzativa del ral·li. L’edifici Mundial acollirà la 
base de la prova mentre que a l’aparcament municipal de la localitat se situaran els vehicles d’assistència dels més de 110 
equips inscrits a la prova.
Dissabte que ve (dia 27) a les 14,45 hores, es donarà la sortida a primer participant a l’Empordà 2017. Després de superar, 
per dues vegades, el bucle d’especials i el pas intermedi per l’assistència, els participants entraran les seves mecàniques al  
Passeig Marimón Asprer.

Servei de Premsa.
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Domènech-Marchal volen estar entre 
els millors a La Bisbal d’Empordà


