
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 Sport), van completar el 49 Ral·li Osona en una meritòria 9a posició de la 
classificació absolut (tercer lloc de la classe 7), després de completar una cursa que la pluja va complicar molt, just abans 
d’iniciar la prova (divendres dia 30 a la tarda) i a la recta final del ral·li.

L’etapa inicial de l’Osona 2017, és a dir la doble passada pels Guilleries, va marcar el desenvolupament de la prova pels 
pilots de l’Escuderia Gironella. Van arribar a Tona, al parc tancat final d’aquesta primera etapa, situats en la 15a posició 
però amb diferències considerables respecte als seus predecessors. Una vegada més, tocava sortir a recuperar els segons 
perduts en un inici de competició amb dubtes.

La continuació va ser més favorable als interessos de Domènech-Marchal. A mesura que van transcórrer les especials van 
anar escalant posicions en la classificació arribant a situar-se entre els deu millors de l’absoluta, que era l’objectiu marcat 
des de l’inici veient la qualitat, tant de pilots com de vehicles, que hi havia entre els inscrits.

Després d’entrar el seu DS3 al parc tancat del Circuit d’Osona, Domènech ens resumia d’aquesta manera la seva parti-
cipació a l’Osona 2017: El primer pas pels Guileries va ser sens dubte la part més complicada per a nosaltres. En 
parar de ploure va haver-hi zones que s’havien assecat però hi havia unes altres que no. Encertar amb les rodes 
era complicat, vam tenir algun ensurt i vam optar per ser conservadors. El ral·li era molt llarg i, sobre de tot, volíem 
competir fins al final.

El dissabte va sortir el sol i tot va canviar: El nostre ritme en aquesta segona etapa va ser més competitiu, vam recupe-
rar diverses posicions i vam gaudir en les especials. Ara vacances però, caldrà anar pensant en la terra. L’inici de a 
segona part de la temporada a Cervera, segur que serà molt exigent.

Així doncs, el ral·li de terra de Cervera, vàlid també per al Campionat d’Espanya de l’especialitat, que es correrà el primer 
dissabte del mes de setembre (dia 2), engegarà la segona part de la temporada.
Es evident que, Domènech-Marchal tenen prevista en la seva densa agenda del 2017, la cita organitzada per WRC Mana-
gement.

Servei de premsa.

Classificacions del 49è Ral·li Osona.
Absoluta:1.-Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 1h25’55”2, 2.-Domenech-Coronado (Citroën DS3 R5) a 4”3, 3.-Balasch-
Muñoz (BMW Proto) a 2’21”2, 4.-Cornet-Noguer (Peugeot 208VTi) a 4’35”1, 5.-Martinez-Larrosa (BMW M3 E30) a 4’43”9. 
9.-Domenech-Marchal (Citroën DS3 R3T) a 8’44”4, 

Classe 7: 1.-Segu-Gil (Citroën DS3 R3T), 1h32’01”6, 2.- Roquer-Trasserra (R/5 GT Turbo) a 1’46”9, 3.- Domenech-Marchal 
(Citroën DS3 R3T) a 2’38”0, 4.- Molas-Codinachs (VW Golf TDi) a 6’17”3 .

Domènech-Marchal en el top10 del 
Ral·li Osona 2017


