
Nil Solans va ser el primer guanyador al volant d’un GIAND en l’inici de les Crèdit Andorrà 
GSeries2 en el Circuit Andorra. Van completar a les posicions de podi en la classificació 
absoluta de la carrera els pilots andorrans Marc Gutierrez (tres vegades guanyador de les 
GSeries) i Gerard de la Casa.

Després de moltes hores de proves i de fer diversos canvis perquè el GIAND fos un vehicle 
competitiu sobre gel, per fi!, va arribar el moment en què els sis prototips van demostrar 
competint sobre la pista les excel·lents sensacions que havien transmès en els test previs. 
Pep Codinach, màxim impulsor de l’”invent” es mostrava satisfet: L’esforç ha estat màxim 
per arribar a aquest dia. Hem tingut algun problema que hem arreglat sobre la marxa 
i a la recta final el canvi de velocitats d’un dels vehicles va dir prou i ens ha obligat a 
utilitzar el cotxe de reserva. Esperem seguir en la mateixa línia dins d’una setmana.

En aquest debut de les GSeries2 2017, la climatologia no ha estat del tot favorable. La boira 
ha estat l’element que més a molestat als pilots. En alguns moments, la falta de visibilitat va 
obligar als pilots a reduir el ritme per evitar sorpreses desagradables. La pista en perfecte 
estat, amb molta neu en els seus límits.

A l’apartat competitiu, Nil Solans va demostrar que domina amb autoritat aquesta especiali-
tat guanyant totes les mànigues en les quals va competir. Per la seva banda Marc Gutierrez, 
va aparèixer en el circuit com a substitut d’última hora d’Àlex Bercianos, va demostrar que 
segueix en forma que, amb una mica de rodatge, pot plantar cara a Solans. Gerard de la 
Casa va completar el podi del meeting, que com es habitual va donar prioritat a derrapar, tot 
i així va demostrar que els seus cronos són competitius.

També van estar en el top5 de la primera cita de les GS2, Sergio Canamassas i Ingrid Rosell 
que va tenir un excel·lent debut amb un vehicle d’aquestes característiques.

Dissabte que ve (dia 4 de febrer) es disputarà el segon meeting de les Crèdit Andorrà 
GSeries2.

Servei de premsa.

Els GIAND superen amb èxit el 
primer meeting de les GSeries2


