
Gerard de la Casa va complir amb les expectatives al volant d’un Mini preparat per PCR Sport, en una jornada 
que, de nou, va tenir a la climatologia l’obstacle atípic a superar.
Quant als GIAND - PCR Sport, emoció al límit en la lluita pel triomf entre Edgar Montellà i Miquel Sòcies, 
mentre que el tercer en discòrdia va ser ni més ni menys que Albert Llovera, que va arrodonir la seva excel·lent 
actuació amb el triomf en la Final A.

Comentàvem que la meteorologia va posar a prova a tots els presents en l’escenari del Port d’Envalira. Tem-
peratures sempre sota 0 i a més De la Casa va haver de fer front a ratxes aleatòries d’un fort vent que reduïa 
de manera inesperada la visibilitat. A la tarda els GIAND van competir enmig d’una nevada que va arribar a 
ser intensa.

En les Crèdit Andorrà GSeries1, l’espectacular pilotatge de Gerard de la Casa al volant del Mini Countryman 
- PCR Sport, va ser una constant al llarg de totes les mànigues disputades.
El pilot andorrà va llimar diferències amb els seus rivals directes en la categoria Turismes, aconseguint al final, 
la tercera posició en el podi. Va repetir posició en el podi absolut de la final A.
Després de les dues primeres proves d’aquest certamen, Gerard està en el top5 de la provisional amb 56 
punts, a 7 punts de l’última posició del podi absolut.

Les Crèdit Andorra GSeries2, amb els GIAND - PCR Sport com a protagonistes, van oferir un excel·lent 
espectacle als afeccionats que van desafiar a la climatologia per seguir la competició en directe.
Entre els principals protagonistes, cal esmentar a Edgar Montellà i Miquel Socias que en aquesta ocasió van 
intercanviar posicions en les sèries cronometrades i la Super Especial. En les finals tots dos van aconseguir la 
segona plaça (Montellà en l’A i Socias en la B), d’aquesta manera l’andorrà es va adjudicar el triomf d’aquesta 
segona cita. Tots dos pilots encapçalen la classificació provisional amb 71 punts cadascun.
Para Llovera la tercera posició del podi absolut, després de vèncer amb autoritat l’última final de la jornada, en 
la qual va protagonitzar una sortida espectacular.

Per a Pep Codinach i PCR Sport, una altra jornada densa en la qual la tensió es va mantenir a nivells molt 
alts: Content de com ho hem superat. Gerard està cada vegada més còmode al volant del Mini i això 
es nota en el seu pilotatge. Entre els GIAND, destacaria l’actuació dels més joves, Montellà i Socias 
avui han estat a un excel·lent nivell, mentre que, sense cap dubte, la competitivitat de Llovera mereix 
un capítol a part.

Amb el temps just per recuperar-se, Pep i el seu equip tornaran a engegar per preparar el tercer parcial con-
secutiu de les Crèdit Andorrà GSeries 2018, la cita és dissabte que ve (dia 10).

Servei de premsa.

Bona actuació de Gerard De la 
Casa (Mini) en les GSeries1.
Emoció al límit en les GSeries2


