
Gerard de la Casa, al volant del Subaru Impreza WRC preparat per Baporo Motorsport, es va quedar molt a prop 
de repetir el triomf que va aconseguir en aquesta mateixa pujada a principis del 2017. En aquesta ocasió, el sis 
vegades consecutives campió de Catalunya de l’especialitat, es va quedar a les portes d’un triomf que en un final 
molt emocionant va anar a parar a les mans de Joan Salvans (Porsche GT3).

L’Escuderia TramSport, organitzadors de la prova, van preparar un tram de la carretera TV 7041, concretament 
entre els punts quilomètrics 1,1 i 5.2, com a traçat de la seva prova. Un recorregut de 4,1 km, molt ràpid i en una 
carretera més estreta que en l’anterior edició, els participants ho van catalogar, en general, de molt exigent.   

Els elements meteorològics van afavorir els interessos dels equips. Ambient primaveral que van gaudir els que van 
viure in-situ la pujada.

Gerard de la Casa ens comentava de la següent manera el desenllaç de la prova: És cert que la jornada a Alco-
ver 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.

La propera cita del català de Muntanya es disputarà el dia 15 d’Abril, amb la localitat de Callús com a centre neu-
ràlgic de la prova. Sera la XX Licitada Callús - Sant Mateu de Bages organitzada pel Moto Club Manresa.

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 ...

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 ...

Gerard a 7 dècimes del triomf entre els 
Turismes a la 2a Pujada a Alcover


