
La pilot burgalesa Cristina Gutiérrez va disputar la G3 de les Crèdit Andorrà GSeries pilotant 
un GIAND preparat per PCR Sport. Va aconseguir la 5a posició absoluta, després de prota-
gonitzar un meeting en clara progressió i no exempt d’algun problema en la pista.

Acostumats a veure-la al volant d’un tot terreny al Dakar, Baja o el Campionat d’Espanya de 
TT, la seva presència en el traçat andorrà per a competir sobre gel va ser, sense cap dubte, 
tota una sorpresa, l’adaptació no és fàcil. No obstant això, Cristina Gutiérrez molt aviat va 
aconseguir cronos que s’acostaven als millors.

Va compartir GIAND amb el pilot andorrà Gerard de la Casa i en la sèrie d’entrenaments 
oficials va parar el crono en 54”497, a poc més d’1” de la pole-position.
En la continuació, no va poder completar les 6 voltes de la super especial per un problema 
en el seu GIAND, la possibilitat de lluitar pel triomf absolut es va esfumar.
Malgrat tot, no va desistir en la seva obstinació de mostrar que podia estar entre els millors 
i a la Final B va estar durant bona part de la carrera en la primera plaça. Al final va haver de 
cedir davant l’embranzida d’un pilot experimentat com és Joel Font.

En finalitzar la seva participació en un certamen que no s’assembla en res a la seva activitat 
esportiva habitual, no va dubtar a afirmar que: L’experiència ha estat molt bona, m’agra-
daria repetir, no sé si aquest any serà possible, però no descarto res.

Després de superat l’equador de les GSeries 2019, la categoria dels GIAND (categoria 
GS2), vehicles assistits per PCR Sport, segueix dominada per Ferran Pujol que, amb tres 
triomfs sobre quatre possibles, té el triomf a l’abast de la mà.

Servei de premsa.

De la sorra del Dakar al gel 
del Circuit Andorra


