
Una temporada més, PCR Sport tindrà protagonisme destacat en les Crèdit Andorrà GSeries, 
el certamen de pilotatge sobre gel que de manera tradicional se celebra en el decurs dels 
dos primers mesos de cada any.
En aquesta ocasió, els tècnics del preparador de la Torre d’Oristà se centraran en la posada 
a punt i manteniment dels GIAND (6 vehicles) que competeixen dins de la categoria GS2.

A la primera cita en el traçat del Port de Envalira va haver-hi opinions molt variades entre els 
pilots que van competir amb els GIAND en referència a l’estat de la pista.
Els organitzadors van treballar de valent per a tenir un traçat en condicions però la climato-
logia no va ajudar i molt aviat es va haver de competir sobre una pista en la qual les zones 
d’asfalt eren molt visibles.

Ferràn Pujol va treure un rendiment òptim del GIAND número 2, aconseguint el triomf en 
totes les seves sortides a la pista. Pol Vila, José L. García i Isidre Loan van haver de con-
formar-se a lluitar per les dues posicions restants del podi.

En opinió de Pep Codinach: Amb tants pilots en pista (10) és normal que hi hagi diver-
sitat d’opinions quant a la resposta del GIAND en una pista que no era uniforme. Per 
a nosaltres és una satisfacció que tots els pilots hagin pogut disputar les mànegues 
corresponents fins al final. Penso que quan la pista estigui en millors condicions tots 
estaran més còmodes al volant dels GIAND.

La competició continuarà l’últim cap de setmana (dies 26 i 27) de gener. Com comenta 
Codinach hi ha confiança en què les previsions climatològiques es compleixin i la neu arribi 
a l’escenari de les Crèdit Andorrà GSeries. En aquestes condicions l’espectacle està asse-
gurat.

Servei de premsa.
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