Gerard fa un pas més cap al títol.
Ingrid amb problemes
En la XIX Pujada al Farell, Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC - Baporo Motorsport) va assolir el seu tercer triomf consecutiu en la categoria de Turismes de la present temporada en el Campionat de Catalunya de la especialitat, a més de fregar el podi absolut de la prova.
En aquesta ocasió, Ingrid Rosell de la Casa (Seat León SuperCup) no va poder donar continuïtat a l’excel·lent trajectòria de resultats de la
temporada 2018. Un traçat molt particular al que no va aconseguir agafar-li el feeling va ser el motiu.
Després de 4 anys, Gerard va tornar a competir en la prova de l’Escuderia Montbui Racing Vallès mentre que Ingrid la va descobrir aquest cap
de setmana. L’escenari va ser el de sempre, o sigui la carretera BV-1243, entre els punts quilomètrics 2.560 i 6.710.
En total 4,150 km, d’un traçat tècnic amb un desnivell total de 223 metres i una pendent mitjana del 5,3 %.
La calor va ser, una vegada més aquesta temporada, la dificultat atípica a superar. Es van rondar els 30º en alguns moments de la jornada, tant
els pilots com les mecàniques, i en general tots els presents en el traçat, no ho van tenir fàcil per superar el repte.
Gerard de la Casa, a Caldes de Montbui, va fer un pas endavant cap a la conquesta del títol català, un títol que fa uns mesos semblava inaccessible però, una vegada recuperada la ratxa de triomfs, està mes a prop. En referència a la cita del Farell, Gerard ens feia el següent comentari:
Tot ha sortit com havíem previst. Després d’estar en totes les mànigues d’entrenaments oficials entre els millors de la prova. A la
primera de carrera hem aconseguit baixar de 2’46 amb el que gairebé (mai se sap) ens asseguràvem el primer lloc entre els turismes.
En la segona no hem millorat el crono però, tampoc ha fet falta.
Ara a pensar a Totana (Múrcia) on el cap de setmana vinent ens juguem el títol espanyol de l’especialitat.
Ingrid Rosell de la Casa, en aquesta ocasió, no va estar en la lluita pel top5 de la categoria de turismes. Durant els reconeixements va poder
apreciar la dificultat del traçat de la pujada. Al volant del León de competició, la situació no va millorar en cap instant, ella mateixa va qualificar la
seva actuació en el Farell: Com un mal dia. Em costa posar el cotxe en alguns revolts, ... en fi millor passar pàgina i pensar en la propera
prova que, amb tota seguretat, serà molt més positiva per a mi.
La 45a Pujada a Sant Feliu de Codines, la mítica prova organitzada per l’Escuderia Vall del Tenes, serà el proper obstacle a superar (el dissabte
10 de novembre) pels pilots del Gedith Center, en el seu camí cap a aconseguir posicions d’honor en les classificacions finals del Campionat
de Catalunya de Muntanya.
De tota manera, com bé comentava Gerard, abans tindrà el repte d’aconseguir el seu primer títol de Campió d’Espanya de Turismes (Categoria
III) en la Pujada a la Santa. La cita murciana, última del certamen esmentat, es disputarà el cap de setmana vinent (dies 27 i 28 de setembre).
Servei de premsa.

Resultados XIX Pujada al Farell
Scratch.
1. Ramon Plaus (Speed Car L18 CM/PR), 2’42”031, 2.Albert López (Demon Car CM+) a 0”782, 3.- Edgar Montellà (Speed Car GT-R CM/PR) a
1’517, 4. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 3”121, 5. Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 4”088,
17. Ingrid Rosell (Seat León SuperCup) a 28”988 ...
Turismes.
1. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 2’45”152, 2. Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 0”967, 3. Felix Jurado (Mitsubishi Evo VII) a
11”939, 4. Marc Riera (BMW 3200) a 12”680, 5. David Cenalmor (Citroën Ax Sport) a 16”486.
10. Ingrid Rosell (Seat León SuperCup) a 25”867 ...

