
Gerard de la Casa no faltarà a l’habitual cita hivernal del Circuit Andorra - Pas de la Casa. 
Aquesta temporada, De la Casa duplicarà la seva presència a la pista ja que estarà a la graella 
de la sortida tant de les GSeries com de les Gseries2.
Així doncs, el pilot andorrà disputarà les sèries matinals, les de les GSeries, al volant d’un Mini 
Countryman i en les mànegues vespertines (GSeries2) als comandaments d’un GIAND. En tots 
dos casos, els tècnics de PCR Sport seran els responsables de la posada a punt dels respectius 
vehicles.

El pluricampió de Catalunya de Muntanya, ha tingut ocasió de dur a terme diferents tests, sobre 
tot al volant del Mini, per aconseguir les millors prestacions del cotxe com recuperar la seva 
adaptació a una mecànica amb la qual fa un parell de temporades que no competeix . Aquest 
és el seu comentari: Abans d’iniciar la competició m’agradaria retrobar les millors sensa-
cions al volant del MINI de PCR Sport. És un vehicle que, segons l’estat de la pista, és 
molt competitiu i amb el que sens dubte tindrem la possibilitat de protagonitzar bones 
actuacions i opcions a una millor classificació en les GSeries.

A més Gerard repetirà per segona temporada consecutiva al volant d’un GIAND, la intenció és 
millorar l’actuació de la passada temporada: Ho intentarem. He de reconèixer que el nivell de 
la graella de l’any passat era d’un gran nivell. Lluitar per les posicions de podi serà molt 
complicat. També és cert que eren les meves primeres curses amb el GIAND. Veurem que 
passa.

El calendari de les Crèdit Andorrà GSeries 2018 consta de cinc proves totes a disputar al Circuit 
Andorra - Pas de la Casa. Les dates previstes són: el 27 de Gener, els 3, 10 i 24 de Febrer i el 
3 de Març.

Queda clar doncs, que les hostilitats a les instal·lacions del traçat andorrà s’iniciaran durant 
l’última setmana de gener. Divendres, dia 26, es disputarà la coneguda com G0, jornada de 
test abans de l’inici de la competició, mentre que durant la jornada següent el crono es posarà 
en funcionament i s’atorgaran els primers punts en les respectives classificacions provisionals, 
GSeries i GSeries2 .

Servei de premsa.

Gerard de la Casa competirà en els dos certà-
mens de les Crèdit Andorrà GSeries 2018


