
La sort va tornar a donar l’esquena als pilots del Gedith Center en la disputa de la quarta cita de 
les Crèdit Andorrà GSeries, en aquesta ocasió competint en el sentit habitual del Circuit Andorra.
Gerard es va mantenir regular en les seves sortides a pista, fins que un toc per darrere en la final 
el va treure de la lluita pel podi.
Per la seva banda Ingrid, va resumir la seva participació comentant que en cap moment li havien 
sortit les coses com esperava. Va tenir diversos tocs que van condicionar la seva participació.

En el penúltim parcial de les CA GSeries, Gerard va estar de manera habitual en la part mitjana 
de la classificació dels GS2. Malgrat el toc en la final, va acumular 36 punts que el van situar en 
el cinquè lloc d’aquesta classificació.
Per la seva banda Ingrid, en una jornada per oblidar segons la seva opinió, va sumar 23 punts, 
quedant situada a la 9a plaça de la GS2.

Dani Sordo (59), Nil Solans (56) i Nani Roma (48) van completar el podi d’aquesta G5, després 
de protagonitzar emocionants mànegues amb lluita fins a l’últim instant.

Quant a la climatologia, en el Port d’Envalira es va viure una jornada calcada a la de fa set dies. 
Sol, temperatura primaveral i en conseqüència l’asfalt era cada vegada més visible en la pista 
del circuit andorrà.

Gerard de la Casa, per segon meeting consecutiu, va haver d’abandonar la final a causa d’un 
toc amb un rival. Per al pilot andorrà no hi ha dubte: Tal com vaig dir la setmana passada, 
les carreres són així. En aquesta ocasió també lluitàvem per al podi de la nostra final i 
un toc per darrere ens ha deixat una roda penjant. Fins a aquest instant la prova ha estat 
competida, seguir el ritme dels de davant era impossible però hem pogut gaudir portant 
gairebé sempre el GIAND de costat.

En finalitzar la seva participació en aquesta G5, Ingrid no estava contenta de com s’havia desen-
volupat la jornada en general: Els cronos no han sortit com esperava, a més no he pogut 
completar totes les voltes de la primera performance i no he puntuat i a sobre he tingut 
més tocs que en tota la temporada. Sens dubte una jornada per oblidar.

Les GSeries 2017 viuran el seu últim capítol dissabte que ve (dia 4 de març). Amb el timing 
habitual es disputarà la G1, el meeting que va haver d’ajornar-se a mitjans de Gener a causa de 
la climatologia adversa.

Servei de premsa.

De la Casa i Rossell no troben el seu 
millor to al Circuit Andorra


