
Cap de setmana molt intens per PCR Sport, en el Circuit Andorra - Pas de la Casa. Gerard de la Casa (Mini 
PCR Sport) va intentar sense massa sort acostar-se al segon lloc de la classificació dels Turismes (GS1) 
mentre que en les GSeries2, Miquel Socias i Edgar Montellà es jugaran el títol dissabte que ve (dia 3 de Març), 
la diferència entre tots dos en la provisional del certamen és de 2 punts a favor del pilot mallorquí.

Per fi va lluir el sol en el Port d’Envalira i els presents en el traçat andorrà van poder gaudir de les competicions 
amb millors condicions climatològiques.
Durant el cap de setmana, del divendres (dia 23) a partir de les 16.00 hores fins al diumenge al migdia es 
van succeir les mànegues de les G3 i G4, la primera (G3) ajornada el dia 10 de febrer a causa de les males 
condicions climatològiques, sobretot vent, que van fer inviable la competició.

En les Crèdit Andorrà GSeries1, Gerard de la Casa al volant del Mini Countryman - PCR Sport, no va poder 
arrodonir el seu pilotatge espectacular amb un resultat que li permetés acostar-se a la segona posició del podi 
de Turismes. En les diferents finals, el podi també se li va escapar perquè no va poder creuar la línia d’arribada 
en cap de les dues ocasions (G3 i G4)

Les Crèdit Andorra GSeries2, els GIAND - PCR Sport seguiran posant l’emoció en les Crèdit Andorrà GSeries 
de la present temporada.
S’esperava que la doble confrontació d’aquest cap de setmana pogués definir una mica les ajustades posici-
ons de la provisional del certamen. La realitat ens va demostrar tot el contrari.
El pilot mallorquí, Miquel Socias, va estar molt eficaç durant la disputa de la G3 (dissabte dia 24 a la tarda) 
agafant un avantatge de 15 punts sobre el seu rival directe Edgar Montellà.
En la confrontació del diumenge (dia 25) va ser l’andorrà el que va millorar la seva actuació de la jornada ante-
rior i va recuperar 12 punts al seu rival. En resum la igualtat entre tots dos segueix sent màxima.
Fins i tot Albert Llovera, espectacular el dissabte i amb problemes el diumenge, es podria unir a la lluita pel 
títol, encara que no depenent de si mateix. Per aquesta raó el pilot andorrà ha decidit no acudir a aquesta 
última cita (G5) i assistir a un acte promocional a Galícia que tenia acordat des de fa mesos.

Per a Pep Codinach i PCR Sport, aquesta última setmana de febrer en el Port d’Envalira es preveia compli-
cada, però: Tot ha funcionat com havíem preparat. Gerard ha seguit derrapant al volant del Mini, encara 
que aquesta vegada amb menys sort de l’habitual, i els GIAND han continuat donant espectacle i 
demostrant que poden resistir la duresa de les proves del campionat.

Com queda dit, dissabte que ve (dia 3 de Març) es viurà l’últim capítol de les Crèdit Andorrà GSeries 2018. 
Resoldre la incògnita de qui serà el vencedor entre els GIAND serà el principal objectiu de la jornada.

Servei de premsa.

El campió de les GSeries2 es decidirà 
en l’última cita (G5).
De la Casa segueix el podi de Turismes


