
Gerard de la Casa assoleix un 
altre triomf a la Pujada Alcover
Gerard de la Casa, una vegada més al volant del seu Seat Córdoba WRC preparat per Baporo Motorsport, va 
aconseguir el triomf entre els Turismes en l’edició 2019 de la Pujada Alcover. L’única prova del Campionat de 
Catalunya de Muntanya (CCM) que es disputa a la província de Tarragona; era la segona del certamen. 

Els organitzadors de l’esdeveniment, Escuderia Tram Sport, per a l’edició 2019 de la seva prova, han confiat en 
l’escenari de sempre. És a dir, un tram de la carretera TV 7041, concretament entre els punts quilomètrics 1,1 i 
5.2, en total 4,1 km, amb un desnivell de 252,17 metres i un pendent mitjà del 6,07%. L’amplària mitjana de la 
pista en la qual competien els participant és de 10 metres.

Asfalt sec i ambient calorós va ser el que es van trobar els equips a Alcover. Els participants van poder con-
centrar-se a pilotar sense estar pendents de les possible amenaces que, a vegades, vénen del cel en forma de 
núvols.  

Gerard de la Casa va repetir al volant del Seat Córdoba WRC i no va tenir massa dificultats per a aconseguir 
el segon triomf de la temporada, així ens ho explicava al final de la prova: No hem tingut problemes, tot s’ha 
desenvolupat com teníem previst. Molt satisfets d’aquest segon triomf en el català de l’especialitat. Hem 
començat bé en aquest certamen, esperem seguir en la mateixa línia en les pròximes cites.
El pilot de Gedith Center tenia ja la ment a Estepona (Màlaga) on el pròxim cap de setmana comença la defensa 
del títol de la categoria III: Crec que és inevitable pensar qué ens trobarem aquest any al CEM. Rivals, 
mecàniques, tot o gairebé tot és una incògnita que començarem a revelar en aquesta primera cita de la 
temporada. Veurem que ens trobem...

El futur immediat de Gerard de la Casa i el seu equip, Baporo Motorsport, passa per la Subida Peñas Blancas - 
Estepona (Malaga), que es disputarà el pròxim cap de setmana (dies 16 i 17). Serà la primera prova del calendari 
del Campionat d’Espanya de l’especialitat (CEM) 2019.

Servei de premsa.

Classificacions Pujada Alcover 2019
Absoluta.
1. Ramón Plaus (Silver Car S3 - CM/PR), 2’10”658, 2.  Francesc Munné (Demon Car GT - CM+), a 0”118,  3. 
Raul Ferré (Speed Car GT-R - CM/PR) a 1”063, 4. Edgar Montellà (Speed Car GT-R - CM/PR) a 2”827, 5. Antoni 
Arrufat Bote (Silver Car S2 - CM/PR) a 3”888, 
8. Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC - Turismo) a 11”710,...  

Turismes.
1. Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC), a 2’22”368,  2. Felix Jurado (Mitsubishi Evo VII) a 1”535, 3. Antoni 
Arrufat Sole (Seat Leon) a 6”057, 4. Enrique Roselló (Cupra TCR) a 9”591, 5. Oriol Boluda (R/ Clio), a 13”661.


