
Josep A. Domenech: L’objectiu és seguir 
millorant al volant del Citroën DS3.
Dissabte que ve (dia 5) en 16è Ral·li ciutat de Cervera, Josep A. Domènech-Manel Marchal correran el seu segon ral·li sobre 
terra, al volant del Citroën DS3 preparat per MC Racing. Després del descans habitual de l’estiu, Domènech espera, a part 
de seguir millorant els seus cronos en aquesta part decisiva de la temporada, aprofitar les curses que resten per conèixer 
millor las reaccions d’una mecànica molt competitiva.

Domènech-Marchal es mostren optimistes a pesar que la primera experiència sobre terra al volant del DS3 queda lluny, 
aquest era el comentari de Domènech: A principi de temporada la previsió era disputar les dues últimes cites de terra 
vàlides per al campionat català de ral·lis. Va sorgir la possibilitat de disputar el Pla d’Urgell i la vam apofitar. Va ser el 
nostre primer contacte amb la terra al volant del DS3 i va resultar molt positiu. A Cervera intentarem evitar sortides 
de carretera i problemes mecànics amb l’objectiu de fer quants més quilòmetres millor en competició. Domènech i el 
seu equip van fer un petit test en les jornades prèvies a la prova de Cervera: Pujar al cotxe abans d’un ral·li sempre és bo. 
En aquesta ocasió encara era més important ja que hem canviat les especificacions d’asfalt a terra. Hem comprovat 
que tot estigués en ordre i a més que un dels objectius es millorar en les apurades de frenada per llimar segons 
respecte als adversaris.

L’Escuderia WRCManagement ha preparat un traçat a priori molt exigent per a l’edició 2015 del seu ral·li. Cal esmentar que 
a més de ser vàlid per al Campionat de Catalunya de ral·lis també estaran presents els equips que habitualment lluiten en 
el certamen espanyol de l’especialitat.
Els equips participants hauran de superar en dues ocasions dos bucles de dos especials cadascun. En total 89,16 km contra 
el crono dels 159,24 km que té el recorregut. Pistes amb molta pedra solta i pols, si la pluja no hi posa remei, serà l’escenari 
que es trobaran els equips.

El parc d’assistència (Polígon Industrial) i el podi del ral·li (Plaza Universitat) estaran en les seves ubicacions habituals. En 
ser la prova vàlida per al Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra, se celebrarà la cerimònia de sortida a partir de les 20h30 
de la jornada prèvia (divendres dia 4) de la competició. La sortida real de la prova es durà a terme al parc d’assistència a les 
9h00 del dissabte (dia 5), mentre que el lliurament de premis es farà en el podi de la Plaça Universitat en finalitzar el ral·li. 

Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2015. 

1.-Josep M. Membrado, 140 puntos, 2.-Albert Orriols, 91 p., 3.-Miquel Prat, 61 p., 4.-Ferràn Nieva, 55 p., 5.-Josep  A. Dome-
nech, 52 p.

Horaris - 16è Ral·li ciutat de Cervera.


