
En l’última jornada de les GSeries 2016, Gerard de la Casa i la seva neboda, Ingrid Rossell, van 
compartir el volant el Mini - PCR Sport en la disputa del G5 del citat campionat.
Per a Gerard la jornada, en general, no va tenir els resultats desitjats mentre que per a Rossell 
el debut al volant d’un Turisme 4x4 va ser una experiència molt positiva.

La disputa dels últims meeting del campionat de pilotatge sobre gel andorrà, es va iniciar amb 
temperatures més altes de les desitjades i això va passar factura a l’estat de la pista. L’escenari 
va acusar el pas dels vehicles i la G6 es va disputar pràcticament sobre asfalt, o sigui, a l’estil 
del Trofeu Andros.

Al final de la G5, Ingrid es mostrava molt satisfeta de la seva actuació al volant del MIni, no dub-
tava en afirmar: Cada vegada que Gerard em proposava córrer amb el Mini ho anava retar-
dant. No ho veia del tot clar. Ara em sap greu no haver acceptat a l’inici de les GSeries, 
hauria tingut més opcions d’agafar el feeling d’un vehicle de tracció total sobre gel.

Per la seva banda Gerard de la Casa, prefereix oblidar aquesta última jornada de les GSeries 
2016, aquest era el seu comentari: Tant en la G5 com en la G6, m’ho he passat bé en les 
mànigues classificatòries però, en les respectives finals no he pogut completar la primera 
volta. Al matí m’he quedat enganxat en la neu i en la que tancava el campionat he punxat.

A partir d’ara canvi de xip per als pilots andorrans de l’equip Gedith Center. Les proves del Cam-
pionat de Catalunya de Muntanya seran els escenaris en els quals competiran, concretament, a 
partir del primer cap de setmana de Març.

Servei de premsa.

Gerard de la Casa comparteix el Mini 
amb Ingrid Rossell en el Circuit Andorra


