
En aquesta ocasió va ser el podi de la IX Pujada a les Ventoses. Gerard de la Casa (Subaru Impreza - Baporo Motorsport), per fi, va poder 
celebrar el primer triomf (Turismes) de la temporada en una prova del Campionat de Catalunya de Muntanya. Per la seva banda, Ingrid Rosell 
(Seat León - Baporo Motorsport) va guanyar el grup A i es va situar en el top5 de la categoria Turismes, arrodonint, una vegada més, una gran 
actuació. 

El mig centenar de pilots, que es van donar cita a Sant Jaume dels Domenys per disputar Les Ventoses 2018, van trobar a faltar l’ambient 
agradable, quant a climatologia, de quan la pujada es feia al mes de Març.
En aquesta edició, les temperatures van rondar els 30º durant bona part de la jornada i tant els participants com els que van seguir la prova en 
directe van haver de protegir-se del sol, buscant zones d’ombra o en les quals es notés l’aire.

L’Escuderia Penedés va mantenir el recorregut de 6,700 km (entre els punts quilomètrics 0,600 i 7,300 de la carretera TP-2442) i la chicane 
artificial en la part inicial per a l’edició 2018 de la seva carrera. Sens dubte, un recorregut exigent i selectiu que va deixar a més d’un fora de 
carrera tot just començar. 

Gerard de la Casa, el seu primer triomf de la temporada en el català de muntanya ha costat, però era evident que havia d’arribar i va arribar 
a Les Ventoses. Malgrat tot, després de la primera de les carreres semblava que, una altra vegada aquest any, es repetia el que havia succeït 
en proves anteriors. Gerard ens feia el següent comentari: Hem de córrer més per recuperar els gairebé 2” que ens ha tret el Porsche de 
Salvans. Es veia al pilot de Gedith Center amb confiança i al final ho va aconseguir: Hem fet una pujada sense cap error llimant cada dècima 
en els llocs en els quals es veia que era possible fer-ho. Estic molt satisfet per aquest primer triomf, ha costat molt però al final ho 
hem aconseguit. El tercer lloc en el podi absolut ha estat un premi afegit inesperat.

Ingrid Rosell de la Casa, la jove pilot de l’Automòbil Club, va tornar a demostrar un excel·lent nivell malgrat no prodigar-se amb l’assiduïtat que 
ella voldria a la competició, aquest era el seu comentari: És la meva segona carrera aquesta temporada a més venint d’un llarg període 
sense pujar a un cotxe de carreres. Segueixo aprenent i els cronos milloren cada vegada que surto a competir. Procuro posar en pràc-
tica tota la informació que m’arriba, del Gerard, de la telemetría, ... i els resultats, aquí estan. Estic molt motivada per a seguir millorant. 

La Pujada Alp 2500 (13, 14 i 15 de juliol) serà el proper repte que afrontaran els pilots del Gedith Center. La prova de Cerdanya Racing serà 
vàlida per als campionats d’Espanya i Catalunya de l’especialitat. Així doncs, la motivació de Gerard, sobretot, ja que a part de seguir lluitant pel 
català, tindrà l’objectiu de defensar la posició de líder que actualment ostenta en el certamen espanyol.

Servei de premsa.

Resultats IX Pujada a les Ventoses

Scratch.
1. Francesc Munné (Demon Car), 3’32”912, 2.Albert López (Demon Car) a 10”321, 3.-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 10”459, 4. 
Ramon Plaus (Speed Car PR) a 10”514, 5. Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 11”228, 

9. Ingrid Rosell (Seat León) a 28”960 ...

Turismes.
1. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 3’43”371, 2. Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 0”769, 3. Marc Riera (BMW 3200) a 14”464, 
4. Ingrid Rosell (Seat León) a 18”501, 5. Pau Trenado (Seat León) a 22”221  ...

Els pilots del Gedith Center seguei-
xen fidels a la cita amb el podi


