Gerard de la Casa sense opció per a
repetir triomf a la Subida Estepona

Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC-Baporo Motorsport) no va poder defensar el triomf aconseguit la temporada passada a la Subida Estepona Penyes Blanques, primera cita del calendari del Campionat d’Espanya de
Muntanya (CEM) 2019.
El campió de Turismes (Categoria III) 2018 va haver de desistir de lluitar pel triomf a causa de problemes en el
motor del seu Subaru Impreza WRC.
En aquesta ocasió la climatologia es va posar del costat d’organitzadors i equips, encara que també és cert que
alguns van enyorar l’asfalt mullat de la passada edició. Com dèiem, aquest any sol radiant i ambient estiuenc en
la localitat malaguenya.
La carretera DT.-8301, va tornar a ser l’escenari de la primera cita andalusa del CEM. La pujada, organitzada per
RS-Sport va tenir un recorregut de 7,600 km, amb sortida des de la localitat que dóna nom a la prova i arribada
al punt quilomètric 7,470. El desnivell és de 481 metres, el pendent mitjà del 6,39% i la màxima del 12,39%.
Gerard de la Casa (Subaru WRC-Baporo Motorsport) va iniciar la seva segona participació en Estepona de
manera espectacular. El duel amb el gran favorit, el pilot andalús Humberto Janssens, prometia ser l’atracció del
cap de setmana.
En la mànega inicial d’entrenaments, el pilot andorrà va ser el més ràpid amb 3” d’avantatge respecte a Janssens. En la segona pujada les posicions es van invertir entre tots dos pilots mantenint la diferència, aquesta
vegada, a favor de l’andalús.
En la primera pujada vàlida per a la classificació final, l’única referència la podem trobar en el temps intermedi.
De la Casa (1’49”771) va superar al seu rival per 1 dècima però, no va poder travessar la línia d’arribada. El
motor del Subaru va dir: ja n’hi ha prou.
Així doncs, el pilot de Gedith Center va donar per acabada la seva participació a Estepona Peñas Blancas 2019
abans de finalitzar la primera jornada, així ens el va comentar: Una llàstima perquè estic convençut que
teníem potencial per a lluitar pel triomf. Això va quedar demostrat en les mànegues d’entrenaments. Per
a guanyar a Humberto (Janssens) cal córrer molt i estàvem preparats per a fer-ho.
El problema de motor ens va obligar a abandonar la primera pujada, però el més greu va ser que, una
vegada revisat pels tècnics de Baporo Motorsport, no tenia una solució d’urgència que ens permetés
competir en les dues pujades restants.
A Ubrique ho tornarem a intentar, esperem tenir millor sort i poder estar lluitant entre els millors de la
categoria.
El CEM 2019 està en marxa, per a disputar la segona prova del calendari el certamen no es mourà d’Andalusia,
encara que sí que canviarà de província. En concret, aquesta segona prova es disputarà a Ubrique (Cadis), serà
la XXIV Pujada Ubrique - Benaocaz, que es correrà els dia 27 i 28 d’Abril.
Servei de premsa.

