
Lluis Bigordà, pilotant un CM de l’equip Demon Car Events, es va situar en el Top10 de la Pujada a Ordino-Arcalís, prova 
vàlida per als Campionats d’Espanya i Catalunya de Muntanya. Concretament Bigordà es va classificar en la 7ª posició de 
la classificació absoluta a 28”768 de l’inassolible Javi Villa.
Cal destacar, que el pilot andorrà va ocupar la tercera posició entre els pilots habituals del campionat català de l’especia-
litat, solament superat pels experimentats Ramon Plaus i Francesc Munné.

Bigordà, es mostrava molt satisfet en finalitzar el cap de setmana a Ordino-Arcalís, aquest era el seu comentari: Ha estat 
la meva primera prova al volant d’un CM i la veritat és que m’he trobat molt a gust al volant d’un vehicle d’aquestes 
característiques. És evident que amb una millor preparació se li podria treure més rendiment a les prestacions 
que ofereix el Demon Car.
El pilot andorrà lamentava que la climatologia fos tan adversa la primera jornada de la pujada: Per a mi va ser sens dubte 
un mal inici. Solament havíem fet una primera presa de contacte en un circuit de karting, sobretot per col·locar tot 
en el seu lloc i que estigués còmode al volant del cotxe. Teníem la intenció de fer algunes modificacions en les 
primeres pujades de entrenaments però la pluja ens va deixar sense cap opció de seguir el planning previst. Vam 
haver d’improvisar però, com he dit, molt content malgrat tot.
Després d’una temporada en blanc, recuperar el feeling de la competició i a més amb un vehicle que ofereix millors pres-
tacions, dóna la sensació que el futur proper hauria de ser esperançador per Lluis Bigordà, la realitat és una mica diferent: 
La veritat és que m’agradaria seguir en la línia que hem iniciat en aquesta pujada andorrana, però el problema 
és el de sempre, cobrir el pressupost. Veurem si ho aconseguim i com a mínim podem fer alguna carrera més 
aquesta temporada.

Queda clar doncs, que el repte per Lluis Bigordà, ara mateix, no és posar el cotxe a punt sinó que és trobar el pressupost 
necessari per poder competir.  

Servei de premsa.

Classificació Pujada Ordino-Arcalís - Campionat d’Espanya..
Scratch.
1.- Javier Villa (BCR), 5’57”388, 2.-Ramon Plaus (Speed Car) a 18”599, 3.-Francesc Munné (Demon Car) a 
23”071, 4.-Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC), a 24”715, 5.-Manuel Aviles (Demon Car) a 26”018...
7.-Lluis Bigordà (Demon Car), a 28”768.

CM (Categoria II).
1.- Javier Villa (BCR), 5’57”388, 2.-Ramon Plaus (Speed Car) a 18”599, 3.-Francesc Munné (Demon Car) a 
23”071, 4.-Manuel Aviles (Demon Car) a 26”018, 5.-Lluis Bigordà (Demon Car), a 28”768.

Classificació Pujada Ordino-Arcalís - Campionat de Catalunya.
Scratch.
1.-Ramón Plaus (Speed Car), 7’11”479, 2.-Francesc Munné (Demon Car), a 4”472, 3.-Gerard de la Casa 
(Seat Córdoba WRC), 6”116, 4.-Lluis Bigordà (Demon Car), a 10”169, 5.-David Grau (Speed Car), 18”728,

CM.
1.-Ramón Plaus (Speed Car), 7’11”479, 2.-Francesc Munné (Demon Car), a 4”472, 3.-Lluis Bigordà 
(Demon Car), a 10”169, 5.-David Grau (Speed Car), 18”728, 5.-Pedro L. Mayol (Silver Car) 1’19”553. 

Excel·lents sensacions per Lluis Bigordà 
en el seu debut al volant del CM.


