L’escola de conducció Ordino Arcalís comença el curs

L’arribada de la neu i les baixes temperatures han estat factors decisius per demostrar que
Logic Drive, l’escola de conducció d’Ordino - Arcalís, està operativa al 100%.
Amb l’escenari en perfectes condicions, els professionals de l’escola, amb Marcel Besolí
Perez al capdavant, van rebre als clients i vehicles de Motor Munich per efectuar els primers
cursos de conducció sobre gel en traçat andorrà.
A l’esmentat traçat, d’uns 700 metres, es van dibuixar les dificultats que els alumnes, sempre
assessorats per monitors, van haver de superar. Entre aquests obstacles cal esmentar, la zona
d’eslálom, la ràpida amb frenada final, la d’inici el derrapatge entre d’altres. A més cadascun
dels 10 vehicles de Motor Munich també van completar una ruta per l’exterior de l’escola en la
qual van trobar els diversos imprevists que es poden produir en una carretera gelada.
En opinió de Marcel Besolí: Els cursos que es proposen, estan pensats per a diferents
nivells de conducció. Els clients podran escollir el que prefereixin encara que sempre
els intentarem aconsellar el que sigui més adequat a la seva experiència i habilitat.
En aquest cas concret els clients de Motor Munich han tingut a la seva disposició a
diversos models de BMW i Mini degudament equipats per a l’ocasió.
Besolí també ens va mostrar el seu optimisme per haver pogut començar en la data prevista
aquest ambiciós projecte: Han estat moltes hores de treball i d’incertesa, la climatologia
no acompanyava. Els dies anaven passant i els dubtes augmentaven, al final tot ha
sortit com havíem previst i els clients d’aquest esdeveniment inicial han deixat Arcalís
molt satisfets de l’activitat que han desenvolupat.
No hi ha dubte que la climatologia sempre tindrà l’última paraula. No obstant això, ha quedat
demostrat que la professionalitat dels components de l’escola de conducció Ordino - Arcalís
està plenament contrastada.
Servei de premsa.

