
El 5è Ral·li de terra Torrefeta-Florejacs-El Llor, tancarà el calendari de ral·lis de terra que Josep A. Domènech-
Manel Marchal (Citroën DS3 Sport) havien previst per a la present temporada.
La prova que es disputa per pistes que uneixen les localitats que donen nom al ral·li, no és de les més exigents 
de la temporada, no obstant això, les seves característiques tan particulars la converteixen en un obstacle com-
plicat de superar.

L’entitat organitzadora de l’esdeveniment, WRC Management C.E., ha preparat un traçat de 56,18 km dels quals 
56,67 km, repartits en 6 especials (2 diferents), es disputaran contra el crono.
Crida l’atenció, una vegada més, la mínima distància, supera per poc els 5 km, d’enllaç que hi ha entre les espe-
cials i la zona d’assistència.

Després de superar el RallyRACC amb bones sensacions, Domènech afronta un ral·li de característiques com-
pletament diferents, aquestes eren les seves paraules: Aquests ral·lis tan curts et deixen sense opcions a la 
mínima distracció. Ens costa una mica mantenir la concentració des de l’inici de la prova, quelcom molt 
necessari en el Torrefeta. A veure si en aquesta ocasió ho aconseguim, d’això dependrà el resultat final.
Malgrat tot, el pilot del DS3-Shell i el seu equip (MC Racing) han preparat la prova amb la cura habitual per evitar 
al màxim, els imprevistos en carrera: Com comentava és un ral·li curt però fer la millor preparació prèvia és 
molt necessari. L’hem corregut en diverses ocasions i, les pedres soltes, la pols, pistes trencades, entre 
altres, són dificultats que cal superar en les 5 hores de competició. Com dic això requereix una bona 
preparació de la mecànica i fer, amb molta atenció, la passada de reconeixement.

La localitat del Llor serà, una vegada més, el centre neuràlgic del ral·li. El parc d’assistència estarà situat a 
l’entrada de la localitat mentre que les instal·lacions del local social de l’esmentada localitat, acolliran l’oficina 
permanent de la prova.

La primera secció del 5è Ral·li de terra Torrefeta-Florejacs-El Llor començarà des de l’esmentada assistència a 
les 12.00 hores del dissabte vinent (dia 4). A partir de les 16.43 hores del mateix dissabte, els equips que hagin 
superat el traçat, començaran a arribar a la mateixa ubicació de la sortida.

Servei de Premsa.

Domènech-Marchal acomiadaran la tempo-
rada de terra en el Ral·li Torrefeta


