
Gerard de la Casa (Subaru Impreza) entre 
el millors Turismes a Font Romeu.
Entre els vehicles de la sèrie B (turismes), Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX) no va començar massa bé la seva 40 temporada actiu 
en el món de la competició, només va poder disputar els entrenaments lliures i oficials. El Subaru va dir prou (carcassa de la caixa de canvi 
esquerdada). Els tècnics del seu equip (Baporo Motorsport) van tenir una llarga jornada de treball per a poder  reparar l’avaria. L’esforç va 
valer la pena, Gerard els va recompensar amb el triomf del Grup A, a més de situar-se en la tercera posició del podi final dels Turismes en 
la 37ème Course de Côte de la Pujada a Font Romeu.

Col del Pam i Font-Romeu dos escenaris molt similars.
El traçat del Col del Pam, d’una mica més d’1 km (1,4), amb sortida del pàrquing de l’estació d’esquí de Font Romeu feia, segons els aficio-
nats més veterans de la zona, més de 30 anys que no acollia una prova d’aquestes característiques.  
En el cas de la Course de Côte (Pujada) a Font Romeu, amb 1.300 metres de longitud, és un dels traçats més curts del calendari francès 
de muntanya.  Els organitzadors de l’esdeveniment preparen el recorregut a la carretera CD 618, amb sortida en el “Pont des Cochons”  i 
arribada a l’entrada de la població que dóna nom a la pujada.

Com gairebé sempre, la pluja i la calor protagonistes a Font Romeu.
En aquesta ocasió, una forta tempesta al Col del Pam, amb aparell elèctric inclòs, va sorprendre a tots els participants una vegada finalitzada 
la primera pujada vàlida per a la classificació final. 
Durant el diumenge la pluja també va fer un gest d’aparèixer durant la tarda. A Font Romeu les tres pujades disputades es van fer amb 
l’asfalt sec.
El que no va faltar durant el cap de setmana va ser la forta calor que va causar estralls en algunes mecàniques.

I Course de Côte Col del Pam.

Reconeixement a Gerard de la  Casa per part dels comissaris de l’ACA Esport.
La primera jornada de competició es va iniciar amb un emotiu acte en el qual la nombrosa representació dels comissaris de l’ACA Esport, 
desplaçats a Font Romeu, li van fer lliurament d’una samarreta commemorativa del 40 aniversari del pilot andorrà en el món de les carreres. 
Així mateix, Gerard els va mostrar el preciós CASC que va estrenar a Font Romeu i que lluirà durant tota la temporada per a celebrar el doble 
aniversari: 40 anys de competició i 20 anys de col·laboració amb Baporo Motorsport.

Sèrie B (Turismes).
En la continuació, les coses no van ser tan positives per a Gerard de la Casa. Va estar tota la jornada a l’assistència, a causa del problema 
esmentat, amb l’esperança de poder córrer la jornada següent, cosa que al final va ser possible.

37ème Course de Côte Font Romeu.

Gerard de la Casa (Subaru Impreza) en el podi dels Turismes.
En la pujada a Font Romeu, Gerard de la Casa va poder competir en condicions gairebé normals i, com és habitual en ell, ho va aprofitar al 
màxim. Es va situar al capdavant del Grup A des de les primeres pujades amb l’Audi de Garcés en el punt de mira. La diferència de potència 
de les mecàniques va ser decisiva i Gerard va saldar la seva participació amb un excel·lent podi (3r) en la classificació dels Turismes, a més 
de l’esmentat triomf en el Grup A.
Abans del desenllaç final el pilot andorrà ja era conscient que superar Garcés seria complicat: El tenim només a dècimes però serà difícil 
superar-lo. En l’última pujada es va escapar del tot.

Classificacions de la 37eme Course de Côte Font-Romeu
Absoluta. 
1. Thomas Clusi (Dallara F302), 44”955, 2. Dimitri Pereira (Norma M20F), 45”117, 3. Anthony Carifi (Norma M20F) 45”277, 4. Nicolas Verdier 
(Dallara F302) 45”412, 5. Jordi Gaig (Porsche 911 GTR 3) 45”819, 
22. Gerard de la Casa (Seat Ibiza Kit Car) 49”185...  

Turismos.
1. Jordi Gaig (Porsche 911 GTR 3) 45”819, 2. Ronald Garcés (AudiTTRS) 46”802, 3.-Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC), 49”185, ...

Servei de premsa.


