
Bigordà-Suriñach s’abonen a la sisena plaça, al Ral·li de Valls. 

Lluis Bigordà-Quim Suriñach (Peugeot 107) van completar el 2on. Ral·li Ciutat de Valls a 
la sisena plaça de la classificació del Volant RACC Trofeu Galp Energia-MAVISA 2011. 
Bigordà va realitzar una prova molt regular, encara que lluny de les posicions capdavante-
res de la prova organitzada per l’Escuderia Costa Daurada.    

Per al pilot andorrà la jornada va resultar decebedora, va deixar Valls amb la impressió d’ha-
ver fet un pas enrere, aquest era el seu comentari al final del ral·li: L’objectiu era recuperar 
les bones sensacions que vam tenir a l’Osona, la prova d’asfalt que vam disputar 
abans de l’estiu, i no ho hem aconseguit. A més en un ral·li tan curt, si les coses no 
surten bé des de l’inici és molt difícil recuperar. No hi ha dubte que vam venir a Valls 
amb ganes de trobar el ritme que vam perdre a la terra i ... ens anem amb el regust 
amarg de no haver marcat els cronos esperats. Malgrat la difícil situació, Bigordà no es 
rendeix i espera aprofitar les dues proves que queden del calendari del Volant 2011 per 
millorar les seves prestacions: És evident que no ens rendim i que ho seguirem inten-
tant encara que reconec que no serà fàcil. Queden dues proves, una de terra i una 
altra d’asfalt, i l’objectiu ara mateix és acabar la temporada prop dels més ràpids.            

El proper repte que hauran d’afrontar Bigordà-Suriñach serà sobre terra, serà la tercera i 
última prova del calendari del Volant RACC 2011 sobre aquest element. Es correrà a les 
instal·lacions de les Comes (Suria) l’últim cap de setmana (dies 29 i 30) del present mes 
d’Octubre.

Servei de premsa.

Classificació Volant RACC Trofeu Galp Energia-MAVISA 2011-2on.Ral·li Ciutat de 
Valls. 
1.-Salinas-González, 39’40.8 , 2.-Raluy-Morales 0’02.3, 3.-Prat-Montaner, a 0’54.7 , 
4.-Duran-Josep, a 1’24.8 , 5.-Teixidor-Sabater, a 1’34.1 , 6.-Bigordà-Suriñach, a 2’39.9 .
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