
El RallyRACC tornarà a portar a les pistes i carreteres catalanes als millors pilots de l’especialitat. Un any més (sisè conse-
cutiu) Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3 - MC Racing) compartiran especials de velocitat amb l’elit del món 
dels ral·lis, en una prova que serà com de costum des de fa vuit anys, l’única del calendari del mundial sobre superfície mixta 
(terra i asfalt).

El 53 Catalunya - Costa Daurada, organitzat pel RACC, tindrà un traçat que s’aproxima als 1.300 km, dels quals 312,02 seran 
de velocitat.
El RallyRACC 2017 tindrà, com és habitual, 3 etapes. La primera sobre terra (dia 6), excepte en algunes zones de Terra Alta, 
és idèntica a la de l’edició 2016 del ral·li.
La jornada més llarga, 121,86 km, serà l’etapa del dissabte (dia 7) en la qual a més cal ressenyar les úniques novetats quant 
a especials, Pont d’Armentera (Querol a l’inrevés) i Savallá.
La tercera i definitiva etapa (dia 8) es correrà amb la dificultat afegida que els equips hauran de completar els dos bucles a 
les tres especials (l’Albiol, Riudecanyes i Santa Marina) sense passar per l’assistència.

Per a Domènech la disputa del RallyRACC és el moment esperat de la temporada, així ho comentava abans d’iniciar el 
desplaçament fins a Salou: Com de costum, afronto el repte amb il·lusió i ganes de gaudir, una vegada més, d’una 
prova del mundial. El nostre objectiu serà l’habitual, arribar al podi final de Salou després d’haver completat les tres 
etapes. La setmana és dura però, val la pena per tot el que s’aprèn veient treballar als millors del món dels ral·lis.

Quant al traçat d’aquest any, el tàndem del DS3-Shell, també es mostra optimista: Hi ha poques variacions. Una de les 
novetats Savallá el vam conèixer en el passat ral·li Igualada, és de suposar que no serà el mateix traçat però no pot 
variar molt. No hi ha el desplaçament a Barcelona i en l’etapa de terra tindrem assistència.
L’última etapa sense poder comptar amb l’ajuda de l’equip pot ser un handicap, no sé, veurem.

Cap canvi en el que refereix a la ubicació de la logística dels equips i altres punts importants de la prova, com el podi, parc 
tancat o reagrupaments.
La cerimònia de sortida es durà a terme en el Passeig Marítim de Salou dijous que ve (dia 5) a partir de les 20.00 hores, 
mentre que la sortida de la primera etapa del RallyRACC 2017 es donarà, a l’assistència de PortAventura, a les 8,15 hores 
de la jornada següent (divendres dia 6).

Servei de Premsa.
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