
Després d’una primera part de la temporada 2015 pràcticament en blanc, Lluis Bigordà ha decidit sortir a la 
prova d’Andorra (la de casa) vàlida per als Campionats d’Espanya i Catalunya de Muntanya i el Trofeu Valls 
d’Andorra-VHC.

El pilot andorrà, habitual en passades edicions del català de l’especialitat sempre lluitant en la categoria Turis-
mes i buscant una plaça en el podi del Grup A (GA), ha pres la decisió molt dràstica quant a la elecció del 
vehicle. En la prova de l’Automòbil Club d’Andorra se li veurà pilotant un CM, concretament un Demon Car de 
l’equip Demon Car Events.

Per Bigordà, provar un vehicle d’aquestes característiques era quelcom que tenia en ment i va pensar que 
fer-ho en Ordino-Arcalís era la millor opció, d’aquesta manera ens comentava la seva decisió: Han estat 
vàries la temporades competint amb el León i la veritat és que fer un pas endavant en la meva trajectò-
ria esportiva era inevitable. Com sempre, completar el pressupost era un factor determinant. Crec que 
ho hem aconseguit al millor moment, en una prova vàlida per al campionat espanyol i que es disputa 
a Andorra. No serà fàcil, però tindrem l’opció de competir amb els millors especialistes espanyols i 
algun pilot francès que també disputarà la prova d’Ordino-Arcalís.
El pilot andorrà ha preparat la prova amb poc marge de temps, però si que ha trobat les hores suficients per 
poder pujar-se per primera vegada al Demon Car: Ho vam fer en un circuit de karts, o sigui un traçat que 
no té res a veure amb el recorregut de la pujada. Malgrat tot, he pogut provar el CM i adonar-me que es 
molt diferent als vehicles que he pilotat fins ara. Com em van comentar els membres de l’equip, fer la 
traçada més curta i aprofitar la potència del cotxe és l’objectiu. O sigui, sobretot aprendre per si en el 
futur hi ha la possibilitat de programar una temporada amb el Demon Car.

L’hora de la veritat per Lluis Bigordà al volant del CM serà dissabte que ve (dia 12), a partir de les 13h00, 
moment en el qual es donarà el tret de sortida a la Pujada Ordino-Arcalís.

Servei de premsa.

Horaris de la Pujada Ordino-Arcalís.

Lluis Bigordà disputarà la Pujada 
Ordino-Arcalís al volant d’un CM.


