A Prades, Gerard a 3 dècimes del triomf,
Ingrid va tornar en plena forma

En la XXII Pujada a Prades, Gerard tampoc va poder aconseguir l’objectiu que persegueix des de l’inici de la temporada en el Campionat de
Catalunya de Muntanya (CCM). Al volant de s Subaru Impreza WRC, preparat per Baporo Motorsport, va tornar a quedar-se a menys de 1”
del triomf de la categoria de Turismes. L’altra cara de la moneda entre els pilots del Gedith Center, va ser Ingrid Rosell, després que les seves
obligacions professionals l’apartessin del món de la competició durant més d’un any, ha tornat en una prova molt complicada sense que aquesta
llarga absència es notés en els cronos marcats.
L’Escuderia Baix Camp, organitzadora de la pujada, va preparar 4 km de la carretera T-100, concretament entre les fites quilomètriques 11,000
i 15,047, per a la disputa de la seva prova. El desnivell de la pujada és de 190 metres i la pendent mitjana del 4,25 %. cal esmentar, que una
vegada presentada la pujada es va creure oportú retardar mig quilòmetre la sortida. Així doncs, la distància total va quedar reduïda als 4 km,
esmentats.
La climatologia va voler complicar encara més la pujada organitzada per l’Escuderia Baix Camp. Cel ennuvolat durant tot el matí, la pluja va
caure en la tercera mànega d’entrenaments i va deixar un escenari més que difícil sobretot per a la primera pujada de carrera. Malgrat tot la
carrera va ser declarada d’asfalt sec.
Gerard de la Casa va aconseguir una vegada més, aquest any, la segona posició entre els Turismes del campionat català, però no estava
satisfet amb el resultat: Una vegada més se’ns ha escapat el triomf per dècimes, aquesta vegada han estat menys de 3, i això sens
dubte et dóna un inseguretat quant a la manera d’afrontar les proves. Estem treballant per millorar les prestacions del Subaru i estic
convençut que ho aconseguirem.
Espero poder disposar pel Fito (d’aqui 15 dies) alguna solució per poder lluitar de tu a tu amb els rivals del campionat d’Espanya.
Per a Ingrid Rosell de la Casa, la situació viscuda a Prades va ser diametralment oposada, cosa que ens va comentar de la següent manera:
Portava més d’un any sense competir i això em va fer afrontar la prova de Prades amb certa prudència. A això cal afegir que era una
prova que no havia disputat mai i a més l’estat de l’asfalt no era el millor per arriscar.
Sens dubte, estic molt contenta amb els cronos aconseguits, les sensacions han estat molt bones i estic molt animada per seguir
competint en el català de muntanya i si hi ha possibilitat d’estar en una prova del Campionat d’Espanya, l’aprofitaré.
La propera cita del Campionat de Catalunya de Muntanya serà dins d’un mes, en concret el dia 20 de Maig, a Guardiola de Berguedà. La VII
Pujada Guardiola - Cerdanyola organitzada per l’Escuderia Foc als Pistons.
La presència de Gerard en aquesta cita està descartada a causa de la coincidència de dates amb la Pujada al Fito (Astúries) prova puntuable
parell el Campionat d’Espanya de l’especialitat.

Servei de premsa.

Scratch.

Clasificacions XXII Pujada a Prades

1. Edgar Montellà (Speed Car-CM PR), 2’38”101, 2.Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 2”565, 3.-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC)
a 2”809, 4. Pau Trenado (Seat León) a 17”574, 5. Enric Roselló (Demon Car) a 19”042, 6. Ingrid Rosell (Seat León) a 22”128 ...

Turismes.

1. Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 2’40”666, 2. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 0”244, 3. Pau Trenado (Seat León) a 15”009,
4. Ingrid Rosell (Seat León) a 19”563, 5. Jordi Galofré (Citroën AX Sport) a 22”193 ...

