
Bigordá i Carchat afronten el Berguedà amb bones sensacions.
 
Lluis Bigordá-David Ibañez i Joan Carchat-Claudio Ribeiro, es mostren molt confiats que 
la seva progressió seguirà de manera positiva en el XXXVIII Criterium de Berguedá, 
tercera prova del Volant RACC-Desafio Esso-Mavisa 2009. Una vegada més aquesta tem-
porada la dificultat afegida serà del desconeixement del recorregut del ral·li. En aquest 
aspecte, la majoria dels seus rivals directes a les primeres posicions de la categoria els 
superen de manera àmplia, Bigordá i Carchat esperen suplir aquest desavantatge amb 
habilitat al volant dels seus respectius Peugeot 206.
  
Els organitzadors, membres de l’Escuderia Gironella, només han fet un canvi respecte a 
les especials de la temporada passada, La Costa dels Gats per Olost-Prats. Així doncs el 
recorregut del Berguedá 2009 queda configurat de la següent manera: a les seccions mati-
nals dues passades per La Guàrdia (11,080 kms.) i Prats-Olost (10,000 kms.), mentre que 
Alpens (10,800 kms.) i La Costa dels Gats (7,850), també si passarà dues vegades per cada 
especial, seran les que decidiran el guanyador de la prova. Els trams de velocitat suman 
79,99 kms., dels 321,35 kms., que té el traçat total.

Per a Joan Carchat, la prova de Girona va suposar un progrés important en la seva trajec-
tòria, al Berguedà l’objectiu és seguir milloran, No serà fàcil, estem trobant amb equips 
que porten corrent tres temporades en el Volant i es coneixen molt bé l’especials, això 
sense tenir en compte als pilots que són de la zona. Seguirem lluitant per estar prop dels 
més ràpids per  aprofitar la mínima oportunitat per superar-los. Una vegada recone-
gudes les especials, Carchat pensa que podrà seguir la seva trajectòria ascendent, les del 
matí són més ràpides, mentre Alpens i la Costa dels Gats són més tècniques, encara que 
aquesta en baixada m’encanta. Podem dir que els trams en baixada són els que més em 
motiven. Un altre aspecte en el que segueix treballant el pilot del ACA júnior és a acabar 
de cobrir el pressupost, és cert que en aquests moments no podríem acabar la temporada 
amb el que tenim, de totes maneres estem treballant el tema i ara mateix veig una possi-
bilitat per poder completar el calendari del Volant. Veurem com acaba tot.

Lluis Bigordá seguirà amb la línia que es va marcar des que va decidir sortir d’Andorra 
per competir, el meu objectiu serà completar el ral·li i intentar estar més prop dels meus 
rivals. Intentarem posar en pràctica el que hem après fins ara, això ho hem fet en els 
reconeixements fent canvis en les notes que penso ens poden ajudar en competició. 
L’opinió del jove pilot andorrà sobre les especials de la prova de l’Escuderia Gironella és 
coincident amb les del seu company d’equip, encara que, les que correrem al matí em 
seran més favorables. De totes maneres penso que es tracta d’intentar agafar un bon 
ritme des del moment d’iniciar el ral·li i procurar ser molt regular. 

El XXXVIII Criterium del Berguedà s’iniciarà dissabte que ve (dia 23) al podi situat al 
centre de Gironella a les 10h30. L’arribada dels equips una vegada acabat el recorregut 
es portarà a terme al voltant de les 22h00 al parc tancat ubicat a la Plaça de l’Estació de 
l’esmentada localitat. 

Servei de premsa.


