
Bigordá-Suriñach preparen el Volant RACC 2011 a l’Empordá. 

Lluis Bigordá-Joaquim Suriñach (Peugeot 107) van prendre la decisió de disputar el 26 
Ral·li Empordá per preparar, competint, el seu gran objectiu de la temporada, el Volant 
RACC. En el decurs de la prova de la Bisbal d’Empordá, el pilot andorrà no va poder treure 
gaires conclusions respecte als seus contrincants en la competició esmentada. Tan sols va 
disputar el primer pas per Canyet sense problemes i es va situar a la tercera plaça, a 7” del 
més ràpid, entre els que seran els seus rivals habituals pilotant un Peugeot 107.

Ha estat un ral·li marcat pels problemes mecànics. En el primer pas per St. Grau se’ns 
ha trencat un suport del motor i hem tingut problemes amb un amortidor, el cotxe sal-
tava molt i era impossible mantenir el ritme. En arribar a l’assistència vam pensar en 
deixar-ho, però al poder arreglar el suport hi havia la possibilitat de seguir i ..., fer qui-
lòmetres després d’un llarg període d’inactivitat sempre és positiu. Així s’expressava 
Bigordá al final del ral·li, a més seguia fent la lectura positiva de la seva primera jornada 
de competició de la present temporada: Vam decidir fer aquest ral·li com a preparació 
abans d’iniciar el Volant el mes que ve. Que hagin sortit els problemes avui ha estat 
positiu, almenys en el Berguedá el cotxe estarà en les millors condicions. També ens 
ha servit per eliminar els nervis habituals a l’inici de temporada i veure com estem 
respecte a alguns rivals presents en aquesta prova. L’objectiu és estar preparats, en 
tots els aspectes, dins d’un mes en el podi de sortida del Berguedá.         

El Volant RACC 2011 s’iniciarà amb la disputa del Criterium del Berguedá els dies 13 i 14 
de Maig.

Servei de premsa.
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