
Bigordà-Suriñach protagonitzen un ral·li Osona en clara progressió. 

Lluis Bigordà-Joaquim Suriñach (Peugeot 107) van completar la seva participació en el 
43è Ral·li Osona en la cinquena posició de la classificació del Volant RACC Trofeu Galp 
Energia-MAVISA 2011. El pilot andorrà va acabar la prova d’Osona molt satisfet del seu 
rendiment sobretot en la part final, en la qual va poder concretar una remuntada que el va 
situar entre els cinc millors de la seva categoria.
El ral·li no va començar bé per Bigordà-Suriñach que van veure com a la primera especial 
(La Vola) perdien uns segons preciosos en una virolla a l’última paella del traçat. A partir 
d’aquest instant el seu objectiu va ser recuperar les posicions perdudes a l’incident i ho van 
aconseguir, almenys parcialment.

Així comentava el pilot andorrà la seva participació en el Ral·li Osona 2011: Una virolla a 
La Vola va condicionar la nostra participació a l’Osona. Malgrat tot estic molt satis-
fet perquè m’he notat amb més confiança i els temps han anat sortint a mesura que 
avançava la prova. A la part final hem pogut recuperar fins a la cinquena posició, si 
tenim en compte com hem començat i la igualtat que hi ha entre els que estem a la 
part mitjana de la classificació, és un bon resultat.  A partir d’ara Bigordà aprofitarà els 
dos mesos d’atur a la competició per treballar en l’altre front que té obert, el del pressupost: 
És cert, a meitat de juliol havíem de disputar la primera prova de terra, La Guàrdia 
d’Urgell, però s’ha ajornat. En aquestes setmanes intentaré completar el meu pressu-
post per preparar millor les curses i seguir progressant en la classificació.         

Així doncs, Bigordà-Suriñach tornaran a competir, al volant del seu Peugeot 107, el primer 
cap de setmana de setembre. Disputaran el Ral·li de Cervera, primera cita sobre terra vàlida 
pel Volant RACC 2011. 

Servei de premsa.

Classificació Volant RACC Trofeu Galp Energia-MAVISA 2011-Ral·li Osona.

1.-Raluy-Morales, 1h22’09.o , 2.-Salinas-Gonzalez,  0’46.8 , 3.-Prat-Montaner, a 1’13.3 , 
4.-Rodriguez-Viñas, a 1’46.1 , 5.-Bigordà-Suriñach, a 2’09.4 
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