
Gerard de la Casa el millor entre els vehicles 
de Producció a la Pujada Arinsal 2019

Gerard de la Casa (Subaru WRC-Baporo Motorsport), va afrontar la prova de l’ACA Esport amb la incògnita dels qui serien 
els seus rivals i quines serien les seves prestacions en l’asfalt. Amb aquesta premissa, al pilot de Gedith Center no li quedava 
una altra alternativa que anar per totes des de la primera pujada de carrera.

En la primera pujada, Gerard va ser el més ràpid parant el crono en 2’29”343, però va poder comprovar que per darrere, 
l’Audi A8 de Ronald Garces, estava molt a prop, en concret a 1”730. Era evident, que relaxar-se no era aconsellable.
En el segon parcial, disputat el diumenge, De la Casa va seguir amb la seva millor versió i va aturar el crono en un excel·lent 
2’29”523, que va tornar a ser el millor dels vehicles de la Sèrie B. Ronald Garces, que des de la jornada anterior era el rival 
a batre, va tenir problemes mecànics i va haver d’abandonar la pujada.
La pujada final no va tenir l’emoció, a priori, esperada, l’abandó de Garces va deixar al pilot local (De la Casa) com a clar 
favorit al triomf final. Gerard va complir el tràmit (2’31”422) i va estar en el més alt del podi en el seu retorn a la Pujada Arinsal.

Gerard es va mostrar molt satisfet després d’aconseguir el seu primer triomf de la present temporada al volant del Subaru 
Impreza WRC, aquest va ser el seu comentari: Ha estat un cap de setmana molt positiu. En aquesta ocasió tot ha fun-
cionat sense problemes i hem pogut completar tres excel·lents pujades en un recorregut molt complicat.

Una vegada superat amb nota el repte que suposava competir a Andorra, Gerard i el seu equip Baporo Motorsport tornaran 
a un dels certàmens habituals de la temporada: Doncs sí, a partir d’aquest instant ens centrarem en la Pujada Alp, una 
prova en la qual tindrem un doble objectiu. És vàlida per als campionats d’Espanya i Catalunya i per tant l’objectiu 
serà sumar la màxima puntuació en tots dos.

La Pujada Alp 2500, els dies 12, 13 i 14 de juliol, és el repte que va comentar Gerard. La prova serà organitzada per l’Escu-
deria Cerdanya Racing.

Servei de premsa.

Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC-Baporo Motorsport) va completar una excel·lent actuació en la present edició de la 
Pujada Arinsal, prova vàlida per al campionat de França 2a divisió. El pilot andorrà va arrodonir la seva participació amb un 
triomf inapel·lable en la categoria de vehicles de Producció (Sèrie B).

Fitxa Tècnica.

Recorregut:          4 km
Desnivell:      372 metres
Pendent mitjà:         8,9%
Pendent Màxim:     11%

La competició.

Dissabte (dia 22): 1 entrenament lliure, 2 entrenaments oficials i 1 carrera.
Domingo (dia 23): 1 entrenaments lliures, 2 de carrera.

A la classificació final es van acumular els dos millors registres de carrera.

Classificacions Pujada Arinsal

Serie A
1-Jérémy Debels (Osella PA21S-BMW), 4’30”482, 2-Jordan La Monica (Norma M20-Honda), a 9”534, 3-Mickael Decroux 
(Martini Mk76), a 13”847, 4-Raül Ferré (SpeedCar GT-R), a 14”370, 5-Denis Pilet (Silvercar), a 15”646.

Serie B 
1-Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX), 4’58”866, 2-Fabrice Degortes (Seat León Supercup), a 14”357, 3-Vivien 
Tonon (Renault Clio Cup), a 24”836, 4-Ghislain Authier (Renault Clio Cup), a 29”392, 5-Patrick Vialle (Peugeot 206), a 30”936


