
El Ral·li de Vidreres-Maçanet nou repte 
sobre terra per a Domènech-Marchal.
Josep A. Domènech-Manel Marchal disputaran dissabte que ve (dia 26) el Ral·li de Vidreres - Maçanet de la 
Selva, última cita sobre terra del calendari del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2015.
Per a Domènech-Marchal serà la seva tercera prova sobre terra al volant del Citroën DS3. L’objectiu no pot ser 
un altre que seguir millorant els registres en cadascun dels parcials i apropar-se una mica més als rivals que fins 
al moment li han posat les coses difícils per escalar posicions en les classificacions.

Els organitzadors de l’esdeveniment, Escuderia Peu a Baix, han preparat un recorregut amb un total de 125 km, 
amb dos especials que es disputaran tres vegades cadascuna. En total 60 km contra el crono que seran decisius 
per establir les classificacions finals de la prova.

Domènech segueix sent optimista i es desplaçarà a Vidreres amb l’ànim de completar el ral·li entre els millors. 
En la seva opinió: No tinc cap dubte que sortirem amb la intenció de fer un bon ral·li. És a dir fer quants 
més quilòmetres millor per seguir agafant el feeling del DS3 a la terra. En opinió del jove pilot que llueix 
els colors de Repsol en el seu Citroën les pistes d’aquesta prova s’adapten millor al seu pilotatge: Espero que 
siguin pistes de terra, no de graveta, em sento més còmode i més segur si el cotxe té alguna reacció 
inesperada. De tota manera cal adaptar-se a tot tipus de terreny, segurament en les especials de terra del 
Catalunya ens trobarem amb pistes més semblants a les de Cervera. Veurem.
La prova del RACC està molt a prop i Domènech ja té ganes que arribi el moment de poder compartir assistència 
amb els pilots del Mundial: Fa dies que estem preparant els detalls tècnics que hem de canviar del nostre 
DS3 per adaptar-nos a la normativa del mundial. No hi ha dubte que és un treball intens però necessari 
per prendre la sortida en el Ral·li RACC - Catalunya.

A les zones de pàrquing del Poliesportiu de Vidreres, se situaran les assistències dels equips participants. El 
podi muntat al centre de la localitat gironina serà el punt de partida dels pilots, a partir de les 13h00 del proper 
dissabte (dia 26), i també el punt d’arribada dels supervivents després de 6 hores de competició 

Servei de Premsa.

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

1.-Josep M. Membrado, 175 punts, 2.-Albert Orriols, 91 p., 3.-Josep  A. Domenech, 72 p., 4.-Miquel Prat, 61 p., 
5.-Ferràn Nieva, 55 p.,

Horaris - 7è Ral·li Vidreres - Maçanet de la Selva.


