
Gerard de la Casa, al volant del Subaru Impreza WRC preparat per Baporo Motorsport, va tornar a quedar molt a 
prop del triomf a la XX Pujada Callús - Sant Mateu de Bages, categoria Turismes.
En aquesta segona cita del calendari del Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM) 2018, van ser 8 dècimes 
les que li van faltar al sis vegades campió de l’especialitat, per superar al Porsche de Joan Salvans i poder afegir 
el primer triomf al seu palmarès del certamen esmentat.

Els organitzadors es van mantenir fidels a l’escenari habitual en el qual es disputa la seva prova, la carretera 
BV-3003 que uneix les localitats de Callús i Sant Mateu de Bages. Són 5 km entre els punts quilomètrics 0,750 i 
5,750, amb un desnivell suau, combinant zones molt ràpides amb altres més tècniques.

L’asfalt sec va ajudar als equips a tenir una jornada tranquil·la al moment de triar les rodes a muntar. Així doncs, 
totes les pujades es van disputar amb l’asfalt en perfectes condicions a excepció de la primera d’entrenaments, les 
pluges de la matinada anterior havien deixat rastre en el traçat.

Gerard de la Casa ens donava la seva opinió sobre aquest inici de temporada en el CCM: La segona posició no 
és un mal resultat però no acaben de sortir els temps. Una vegada més, aquest any, no hem pogut millorar 
els cronos que fèiem amb el Seat Córdoba WRC, cosa que la temporada passada aconseguíem en totes 
les pujades que fèiem. Segons el test de l’ordinador tot esta bé però la realitat és molt diferent. Haurem de 
seguir buscant quin és el problema.

La tercera cita del CCM 2018 es disputarà els propers dies 5 i 6 de Maig amb la localitat de Vimbodí (Tarragona) 
com a punt central de la prova. La Pujada a Prades, una pujada que feia 17 anys que no se celebrava (2001 va ser 
l’última edició) i que l’Escuderia Baix Camp ha decidit recuperar per al calendari del certamen esmentat.

Servei de premsa.

Classificacions XX Pujada Callús - St. Mateu de Bages.
Scratch.
1.Francesc Munne (Demon Car EVO), 2’39”835, 2.Ramón Plaus (Speed Car-CM PR) a 0”803, 3.Edgar Montellá 
(Speed Car-CM PR) a 3”016, 4.Pedro L. Mayol (Demon Car-CM+) a 3”534, 5.Albert López (Demon Car-CM) a 
4”371,
7.Gerard de la Casa (Subaru WRC) a 10”060

Turismes.
1.Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 2’49”024, 2.Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 0”871, 3.Jordi 
Enjuanes (Van Diemen) a 4”918, 4.Felix Jurado (Mitsubishi Evo VII) a 5”434, 5.Oriol Soler (BMW 318 IS) a 15”095.

A St. Mateu, Gerard no aconsegueix la 
versió esperada del Subaru WRC


