
Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 Sport - MC Racing), continuen la seva preparació particular amb el Ral·li 
RACC - Catalunya Costa Daurada, en el punt de mira.
Després de protagonitzar una excel·lent actuació sobre terra a Cervera, ara toca canviar les especificacions en la seva DS3 
Sport, per seguir en la mateixa línia sobre asfalt. La proposta de l’Escuderia Baix Empordà (EBE), el 24è Ral·li de Girona, 
és al final l’opció escollida per fer els últims retocs en la posada a punt de la mecànica amb la qual disputaran la cita més 
esperada del seu calendari.

El traçat del Girona 2017 tindrà un total de 504,92 km, dels quals 136,82 km, seran de velocitat. Els organitzadors de la 
competició han inclòs, en el recorregut, especials molt conegudes pels afeccionats als ral·lis en l’àmbit internacional. Cla-
dells (14,38 km), Ossor (9,06) i Les Serres (7,64), seran els obstacles que hauran de superar, en dues ocasions, durant les 
seccions matinals.
Després del reagrupament i l’assistència de meitat de carrera, el canvi d’escenari portarà als equips que segueixin en car-
rera a: Els Angels (15,62 km), Sta Pellaia (8,38 km) i Sant Grau (13,31 km), especials a superar, també en dues ocasions 
cadascuna, abans de finalitzar el ral·li.

Domènech espera seguir en la bona línia iniciada a Cervera. Malgrat tot en la prova de Santa Coloma de Farners es trobarà 
amb novetats molt interessants, així ho comentava: Córrer per primera vegada en especials tan conegudes com Cladells 
o Ossor és quelcom que em motiva. O sigui que, una part del recorregut d’aquest Girona el coneixia com a aficionat. 
En referència a la prova de l’EBE, el pilot del DS3-Shell ens donava la seva opinió: Serà un ral·li difícil, el recorregut exi-
gent, moltes hores competint, en les quals mantenir la concentració no serà fàcil. Hem preparat el ral·li amb detall i 
sortirem amb l’objectiu de gaudir-ho i acabar amb les millors sensacions.

El parc d’assistència de la prova s’instal·larà en el Pàrquing del Pavelló Municipal Saioners de Santa Coloma de Farners. 
L’oficina de carrera estarà situada en les dependències administratives de l’esmentat pavelló.
El podi del ral·li també estarà en la rodalia del pavelló. Des d’aquest podi es donarà la sortida al primer participant a les 8:50 
hores i s’esperarà als quals hagin superat el repte a partir de les 22:40 hores

Servei de Premsa.

Horaris - 24è Ral·li Girona

Domènech-Marchal tornen a l’asfalt, 
aquesta vegada a Girona


