Gerard de la Casa: “No va ser el nostre millor
dia en el Circuit Andorra - Pas de la Casa”

Gerard de la Casa va seguir fidel a les Crèdit Andorrà GSeries i va estar present el passat cap
de setmana (dies 13 i 14) en el Circuit Andorra - Pas de la Casa, per a disputar les mànegues de
les categories GS, al volant del Ford Fiesta N5 de PCR Sport i de la GS2, pilotant un dels vehicles denominats GIAND, també sortit de les instal·lacions del preparador de la Torre d’Oristà.
En finalitzar la jornada de competició, Gerard no estava satisfet amb el que va passar a la pista
andorrana, així ens ho comptava: És cert que la pista, malgrat l’esforç dels organitzadors,
no estava en les millors condicions. Amb el N5 no vam aconseguir en cap moment portar
el cotxe per on tocava per a estar entre els millors mentre que, amb el GIAND els tocs amb
alguns rivals van marcar la nostra participació. Crec que cal passar pàgina ràpidament i
començar a pensar en la pròxima cita.
A la G2 (segona cita de les GSeries 2019), el pilot de Gedith Center disputarà només les mànegues de la categoria GS2, aquest era el seu raonament: Després d’aquest primer contacte
amb el gel, vam arribar a la conclusió, amb Pep Codinach de PCR Sport, que per adaptar el N5 a les proves de gel hi ha molt treball a fer, pel que millor deixar el projecte en
standby. Seguirem amb el GIAND un vehicle que ja coneixem de l’any passat i en condicions normals és molt divertit.
A calendari de les GSeries 2019, encara li queden quatre cites en el traçat del Port d’Envalira.
Les dates previstes són: 26-27 de Gener, els 2-3, 16-17 i 23-24 de Febrer.
Així doncs, Gerard de la Casa estarà una vegada més competint en la pista andorrana el dissabte (dia 26) , amb l’objectiu d’estar entre els més ràpids de la categoria GS2.
Servei de premsa.

