
Gerard de la Casa (Subaru Impreza RRC - Baporo Motorsport) va tancar una llarga i densa temporada de competició, acon-
seguint el triomf en les dues fases que es van disputar en la XXVII Pujada a Sta Maria Trassierra (Còrdova) última cita del 
Campionat d’Andalusia de Muntanya.
L’esperat duel amb el pilot andalús, Humberto Janssens (Porsche GT3 Cup), es va decantar amb claredat del costat de De la 
Casa en la prova disputada el dissabte (dia 25), mentre que en la del diumenge va resultar decisiva la desqualificació de Jans-
sens per portar al seu mecànic en l’habitacle del Porsche des del parc d’assistència fins a la línia de sortida, un fet que està 
penalitzat amb l’exclusió pel reglament de la prova.

La prova organitzada per l’Escuderia Villacor es va disputar entre els punts quilomètrics 2,700 i 7,200, de la carretera CO-3402. 
En total 4,500 km, amb un desnivell de 272,5 metres i un pendent mitjà del 8%.
Els pilots inscrits van disputar tres pujades per cada una de les fases (1 d’entrenaments oficials i 2 valides per establir la clas-
sificació final).

La fase A. El pilot de Baporo Motorsport va sortir a donar-ho tot en la primera pujada vàlida per a la classificació. Va aconse-
guir el millor crono del dia entre els Turismes (2’19”230) superant amb claredat al seu rival directe, Humberto Janssens. En la 
segona pujada va ser el pilot andalús el que es va mostrar més ràpid però, va parar el crono en 2’19”842 i en conseqüència no 
va poder impedir el triomf de De la Casa.

La fase B. Semblava que els dos pilots havien arribat al límit en la pujada cordovesa però, en l’inici d’aquesta segona jornada 
es va demostrar tot el contrari. Tots dos van rebaixar el temps del dia anterior en més de 2”, en aquesta ocasió era Janssens el 
més ràpid. En la segona pujada Gerard ho va intentar però va quedar a 8 dècimes del seu rival, tot feia indicar que l’última cita 
de l’any acabaria en empat entre tots dos pilots.
Una vegada acabat el meeting, es va produir l’exclusió de Janssens pel motiu esmentat, en conseqüència el triomf d’aquesta 
Fase B també va ser per al pilot andorrà.

D’aquesta manera, la tercera visita de Gerard de la Casa a Andalusia en el decurs de la present temporada, s’ha saldat amb 
el millor resultat possible, aquest era el seu comentari després de la cerimònia del podi: Estic molt content amb el resultat 
sobretot de la primera jornada en la qual vam aconseguir el millor crono de la categoria. Quant al triomf de la segona 
jornada, cal dir que també vam estar a un nivell excel·lent, vam millorar el registre del primer dia, però en aquest cas 
sobre la carretera ens va guanyar Janssens. Després els comissaris esportius van tenir l’última paraula.
Quant a la valoració de la temporada, és evident que Gerard ha complert amb els objectius marcats: Hem guanyat a Cata-
lunya, que era l’objectiu prioritari, i després sempre hem estat entre els més ràpids en les proves que hem disputat.
A més cal tenir en compte el canvi de vehicle, amb el Subaru hem progressat molt i, estic convençut, que hem fet un 
excel·lent treball de cara a la pròxima temporada.

Amb la visita a Còrdova, Gerard de la Casa dóna per acabada la temporada convencional. Amb tota probabilitat, després d’unes 
setmanes de descans, canviarà l’asfalt pel gel per seguir mantenint el ritme de competició.

Servei de premsa.

Classificacions XXVII Subida a Sta Maria Trassierra
Fase A: 1.-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) 2’19”230, 2.-Humberto Janssens (Porsche GT3 CUP) a 0”612, 3.-José 
Luis Toril (Seat Ibiza Kit Car) a 11”704, 4.-Francisco Palomo (BMW M3) a 12”647, 5.-Rafael Luis Galan (Mitsubishi Evo 9) a 
14”164.

Fase B: 1.-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 2’17”969, 2.-José Luis Toril (Seat Ibiza Kit Car) a 11”378, 3.-Rafael 
Luis Galan (Mitsubishi Evo 9) a 13”051, 4.-Francisco Palomo (BMW M3) a 14”032, 5.-José Ignacio Santos (Seat Ibiza 2.0 16v) 
a 14”706.

Gerard de la Casa doble vencedor en 
la XXVII Pujada a Sta Maria Trassierra


