
Els presents en les instal·lacions del Port d’Envalira, van vibrar amb l’espectacle que van oferir, una vegada 
més, els GIAND. En concret, les dues finals que es van disputar van posar l’emoció al límit, ja que es van 
decidir a la recta final de les 6 voltes disputades.

Els grans protagonistes d’aquestes finals van ser Nil Solans i Nani Roma en la primera que es va disputar, 
mentre que Dani Sord i Àlex Bercianos van ser els protagonistes de la qual va tancar el programa de la GS2, 
amb uns metres finals en els quals l’experiència de Sordo va ser decisiva.

El podi final d’aquesta G5 va estar format per Dani Sordo (59), Nil Solans (56) i Nani Roma (48), mentre que 
els pilots andorrans Àlex Bercianos (42) i Gerard de la Casa (36) van completar el top5, després de deixar-se 
algun punt de més en les mànegues disputades.

Sol i temperatura primaveral en el Port d’Envalira. Aquestes condicions climatològiques van fer bona la dita de 
que mai plou al gust de tots. En aquest cas, el que resulta molt favorable per als equips i aficionats presents 
en el recinte andorrà té conseqüències nefastes per als organitzadors. La pista es va degradar ràpidament a 
causa de les altes temperatures.

A l’equip PCR Sport, que no va tenir un moment de tranquil·litat des que va començar el meeting fins que va 
acabar, es van tornar a viure emocions fortes, segons Pep Codinach és un fet normal: Són pilots molt com-
petitius, és complicat que pensin a mantenir la mecànica fins i tot quan han aconseguit el seu objectiu. 
Segueixen donant gas fins que els ensenyen la bandera quadriculada.
Dani Sordo, a l’intermedi del meeting, va comentar que: Podria estar donant voltes tot el dia a aquesta 
pista. Aquest comentari el va fer en una conversa sobre l’estat del traçat andorrà.

Dissabte que ve es donaran per finalitzades les Crèdit Andorrà GSeries amb la disputa de la G1, el meeting 
que va haver d’ajornar-se a mitjans de Gener a causa de la climatologia adversa.

Servei de premsa.

Resultats  Crèdit Andorrà GSeries  - G5 

Els GIAND protagonitzen dues 
finals d’infart al Circuit Andorra


