
Plaus i de la Casa al top5 de la classifica-
ció absoluta a Alcover 
Per segona temporada consecutiva, Alcover (Tarragona) ha acollit la pujada inicial del Campionat de Catalunya de Muntanya. Francesc Munné (Demon Car 
EVO) va ser el guanyador absolut de la prova mentre que Ramón Plaus (Speed CAR), guanyador absolut l’any passat, aquesta vegada va acabar a la tercera 
posició, és a dir al podi absolut, i vencedor de la categoria CM Promoció.
Entre els Turismes, Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC - Baporo Motorsport)  tampoc va poder repetir el triomf de fa aproximadament un any. En aquesta 
ocasió la primera plaça se li va escapar per 7 dècimes a favor de Joan Salvans (Porsche GT3).
A destacar l’actuació d’Amàlia Vinyes (Seat León Cup Racer - Baporo Motorsport) que en la seva primera participació a Alcover va aconseguir situar-se en el 
top5 de la classificació dels Turismes, quedant a menys de 2” del podi d’aquesta categoria.

En aquesta ocasió, la climatologia va estar del costat dels participants. Les diferents mànegues es van disputar amb ambient primaveral una cosa que va afa-
vorir, sobretot, als pilots que van poder concentrar-se en el pilotatge dels seus vehicles.
 
Com de costum en les proves del Campionat de Catalunya de l’especialitat, es van disputar cinc pujades (tres d’entreno i dues de carrera) a un traçat de 4,1 km, 
preparat pels membres de l’Escuderia TramSport entre els punts quilomètrics 1,1 i 5,2 de la carretera TV-7041. 

Categoria CM-PR
Ramón Plaus, va estar en la seva línia d’efectivitat habitual, es va mostrar competitiu malgrat tenir una mecànica inferior als rivals amb els quals es va jugar 
el triomf, una vegada finalitzada l’última pujada ens va comentar que: Crec que si m’hagués decidit a posar rodes noves potser hagués tingut opcions a 
lluitar pel triomf absolut. Vaig desestimar aquesta opció perquè Edgar (Montellà) no era a la prova i és, sens dubte, amb qui m’haig de jugar aquest 
any el títol dels CM Promoció. Malgrat tot satisfet amb els temps aconseguits, intentarem buscar alguna solució per poder acostar-nos als qui a priori 
tenen totes les de guanyar.

El segon representant de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) en aquesta categoria va ser Felipe Brandao, que es va desplaçar a Alcover amb l’objectiu de seguir 
amb el procés d’adaptació al seu Speed Car GT, una mecànica que gens té a veure amb el Seat León amb el qual va competir fa més o menys un any en aquest 
mateix escenari. Una vegada completada la seva actuació va comentar: Estic satisfet de com em vaig adaptant a la nova mecànica, cal seguir treballant 
per anar coneixent millor les reaccions del Speed Car i poder acostar-me als cronos dels que tinc per davant.

Categoria Turismes. 
No va tenir el seu millor dia Gerard de la Casa en l’estrena de la defensa del seu títol de campió 2017 de l’especialitat. Se li ha escapat el triomf per tan sol 
7 dècimes, no obstant això al final de les cinc pujades disputades es mostrava optimista de cara a propers compromisos, així s’expressava: És cert que la 
jornada a Alcover no ha tingut el desenllaç que esperàvem. Hem quedat per sota dels temps que marquem amb el Seat Còrdova, normalment amb el 
Subaru sempre hem rebaixat els cronos anteriors. Potser el dens cap de setmana amb proves de gel i després desplaçament fins a Alcover ens ha 
passat factura. Seguirem lluitant. 

Amàlia Vinyes en la seva tornada a la muntanya, el seu debut va ser a Arcalis l’any passat, ha protagonitzat una excel·lent actuació que l’ha portat fins a la 5a 
plaça de la classificació de Turismes. Aquestes eren les seves paraules en finalitzar la pujada: Estic molt contenta amb el resultat, perquè el SEAT Leon no 
és el millor cotxe per a aquest tipus de traçat, tan ràpid i revirat, però tot i així ens hem estat barallant amb els cotxes de capdavanters durant tota la 
jornada. Acabar en cinquena posició en una carrera com aquesta i amb rivals de tanta qualitat crec que és per estar molt satisfeta.

També va estar a un excel·lent nivell Eduard Andueza al volant del seu inesgotable Citroën AX. Va ser el més ràpid de la remodelada categoria de clàssics 
en una pujada en la qual se sent molt còmode, aquest era el seu comentari a punt d’iniciar el retorn a Andorra: Estic satisfet amb el resultat i sobretot amb 
els cronos que hem marcat, estar entre els deu millors de la pujada amb  els mitjans que disposem és molt gratificant. La temporada? Intentarem 
participar en la majoria de les proves, malgrat tot sempre hi ha alguna pujada que no m’atreu tant i en aquest cas, depèn de com vagi el campionat, 
la passarem per alt.. 

Una vegada iniciat el Campionat de Catalunya de Muntanya, els equips afrontaran una aturada de gairebé un mes i mitj en aquesta competició. La propera prova 
serà la Pujada a Sant Mateu de Bages que es disputarà el dia 15 d’Abril. 

Servei de premsa.

Classificacions 2a Pujada a Alcover.
Scratch.
1.-Francesc Munne (Demon Car EVO), 2’10”460, , 2.-Albert López (Demon Car-CM) a 2”187, 3.-Ramón Plaus (Speed Car-CM PR) a 3”937, 4.-Joan Salvans 
(Porsche GT3 CUP) a 8”625, 5.-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 9”349 ...

8.-Amàlia Vinyes (Seat León Super Racer) a 11”695 ... 13.-Eduard Andueza (Citroën AX) a 26”885 ... 15.-Felipe Brandao (Speed Car GT) a 27”330.

Turismes.
1.-Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 2’19”085, 2.-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 0”724, 3.-Jordi Gaig (Porsche GT3 CUP) a 1”837, 4.-Lluis 
Aguilera (Ginetta G55 GT3) a 2”264, 5.-Amàlia Vinyes (Seat León Super Racer) a 3”070 ...
 
8.-Eduard Andueza (Citroën AX) a 18”260,  


