
La segona jornada de les GSeriesACA de la present temporada, va tenir un desenllaç favorable 
per als interessos de Gerard de la Casa i el Mini-PCR Sport. El pilot andorrà va ser protagonista 
en les dues finals A i en ambdues ocasions va aconseguir situar-se en el podi. En la correspo-
nent a la G3 va aconseguir el triomf mentre que en la qual va tancar el meeting va ocupar el 
tercer lloc.

Quant al resultat global de cadascuna de les competicions, Gerard es va classificar en el segon 
lloc en la G3. En la G4, un problema mecànic li va obligar a abandonar la segona sèrie i això li 
va situar en la novena posició final.

Una vegada celebrada la cerimònia de podi de la G4, Gerard es mostrava satisfet en general 
amb el desenvolupament d’aquest segon dissabte de les GSeries ACA: Feia molt temps que 
no pujava al podi del circuit de gel i la veritat és que estic molt satisfet d’haver-ho acon-
seguit. Crec que ha estat una gran alegria per a tot l’equip.
Llàstima que la G4 no s’hagi desenvolupat de manera tan positiva, de totes maneres hem 
pogut lluitar pel podi de la Final A.

Els problemes en la G4 s’han produït en les sèries, així ens explicava Gerard com ho ha viscut: 
Faltava una volta per acabar la segona sèrie, al moment d’iniciar l’última pujada el cotxe 
s’ha parat. Millor dit, posaves totes les marxes però no arrencava.
M’han tret de la pista i en l’assistència han pogut comprovar que el problema venia d’un 
palier. Ho han arreglat i a córrer la final.

Les GSeries ACA viuran la seva última jornada en el Circuit Andorra, si la climatologia ho permet, 
el pròxim dia 13 de Febrer, es disputaran les G5 i G6.

Servei de premsa.

Podi per partida doble de Gerard de la 
Casa en les GSeries ACA


