
Una temporada més arriben les GSeries BPA i PCR Sport ha estat fidel a la cita del campionat andorrà 
de pilotatge sobre gel.

L’equip de la Torre d’Oristà es va presentar en les instal·lacions andorranes amb cinc equips dispo-
sats a lluitar pel triomf de la categoria de 4 rodes motrius (4RM).
 
En aquesta estrena de les GSeries BPA els pilots que formaven els esmentats equips van ser:

 Xevi Pons-Jordi Gaig (Citroën C2)
 Rubén Gracia-Laia Sanz (Citroën C4 Evo III)
 Gerard de la Casa-Sintu Vives (Mitsubishi Colt)
 Nil Solans-Jordi Gilberga (Mitsubishi)
 Francesc Gutierrez-Dani Oliveras (Seat Ibiza)

Xevi Pons, que era un dels debutants en el traçat andorrà, va completar una gran actuació al volant 
del Citroën C2. Aquesta actuació es va veure recompensada amb la segona posició de la classificació 
final de la categoria de 4 rodes motrius a 1 punt del triomf en aquesta categoria. A més de ser el millor 
entre els vehicles de classe Turisme G.
L’ex-campió del món de ral·lis (S2000) va tenir una adaptació gairebé immediata a una pista andor-
rana que, malgrat els dubtes que van generar les altes temperatures de les jornades prèvies a aquesta 
G1, estava en perfecte estat.

Xevi es va mostrar molt regular i sempre va estar entre els més ràpids, culminant el seu debut al 
Grandvalira Circuit amb el triomf en la final de vehicles de 4RM que va disputar. 
Una vegada acumulades les puntuacions de les diferents sèries, Xevi Pons es va situar en l’esmentada 
segona posició entre els vehicles de tracció total amb 41 punts.

Cal esmentar que Rubén Gracia i Laia Sanz van quedar pràcticament inèdits en aquesta primera cita 
de les GSeries BPA 2013, en trencar el motor del seu vehicle en la fase inicial de les tandes lliures.

1.-David Arroyo (Peugeot Evo II) 42 punts., 2.-Xevi Pons (Citroën C2) 41 p., 3.-Ferran Naudi 
(Peugeot Evo III) 36 p., … 6.-Sintu Vives (Mitsubishi Colt) 27 p., … 8.-Gerard de la Casa (Mitsubish 
Colt) 19 p., … 10.-Nil Solans (Mitsubishi) 16 p., 11.-Jordi Gaig (Peugeot Evo II) 16 p., 12.-Francesc 
Gutierrez(Seat Ibiza) 16 p., 13.-Jordi Gilberga (Mitsubishi) 13 p., … 17.-Dani Oliveras(Seat Ibiza) 8 
p.

Xevi Pons en el podi del Grandvalira Circuit.
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