
Xevi Pons  (Citroën C2) va aconseguir el seu primer triomf en el Grandvalira Circuit després de ser molt regular 
en les mànigues qualificatives i protagonitzar una bona remuntada en la final que va tancar la G2 de la present 
temporada.
A més, el triomf de Xevi va tenir la recompensa afegida de passar a encapçalar la classificació provisional de 
les GSeries BPA.

Cal dir que aquesta prova es va disputar en una pista en perfecte estat i amb una temperatura que va baixar fins 
als 6º negatius a l’inici dels entrenaments lliures i que es va mantenir així fins al final . En aquesta recta final 
de la competició, els presents en el Grandvalira Circuit van haver de suportar la incomoditat de ratxes de vent 
molt fortes.

En aquest segon meeting del trofeu andorrà de pilotatge sobre gel, van ser quatre els equips que va presentar 
l’equip PCR Sport, concretament:

  Xevi Pons (Citroën C2)
  Rubén Gracia-Daniel Ron (Citroën C4 Evo III)
  Gerard de la Casa-Sintu Vives (Mitsubishi Colt)
  Nil Solans-Jordi Gilberga (Mitsubishi)

Com apuntàvem al principi, Xevi Pons va protagonitzar una actuació molt regular, va aconseguir la millor 
puntuació en les sèries qualificatives i es va situar en la pole-positión de la final que va tancar la jornada. Mal-
grat aquesta situació favorable, va haver de posar tota la seva experiència al volant del Citroën C2, ja que en el 
moment de la sortida va veure com diversos pilots, amb vehicles mes lleugers, el superaven. Al final, la sanció 
al seu company en l’equip PCR Sport, Rubén Gracia, el va situar en la primera posició de la final i de la classi-
ficació absoluta.

Sintu Vives, company de Gerard de la Casa al volant del Mitsubishi Colt, també va mostrar un excel·lent nivell 
de pilotatge en la pista de gel andorrana. Va igualar la puntuació de Xevi en les sèries qualificatives i es va situar 
en la tercera posició en la Final A. 

La setmana vinent es viurà la propera jornada de les GSeries BPA, és a dir no hi ha molt temps per assaborir el 
gran triomf aconseguit, cal seguir treballant per lluitar pel títol.

1.- Xevi Pons (Citroën C2), 41 punts., 2.- Sintu Vives (Mitsubishi Colt) 37 p., 3.- David Arroyo (Peu-
geot Evo II) 34 p., … 7.-Gerard de la Casa (Mitsubishi Colt) 24 p., … 11.-Ruben Gracia (Citroën C4 
Evo III) 19 p., 12.- Nil Solans (Mitsubishi) 19 p., 13.-Daniel Ron (Citroën C4 Evo III) 13 p.
(fins a 16 pilots classificats)

Doblet de PCR Sport a la segona cita de les GSeries 
BPA 2013.

Classificació de la G2 - GSeries BPA.

Just abans de pujar al podi, Xevi Pons feia aquest comentari: Després d’aquest triomf haurem de seguir 
competint per veure si podem aconseguir el títol. La sortida de la final ha estat increïble, con-
trolava la meva dreta però a l’hora de la veritat també m’han passat per l’esquerra…  

Per la seva banda Sintu Vives, també es mostrava satisfet pel podi aconseguit: Sobretot la tercera plaça 
en la final ha estat molt treballada. Hi ha hagut diversos tocs, he acabat sense direcció, en fi… 
molt content amb el podi.

En quan al gran protagonista de la Final A, Rubén Gracia, cal mencionar que va creuar al capdavant la línia 
d’arribada però va ser penalitzat, aquesta era l’opinió: Crec que si que m’he avançat en la sortida, o 
sigui que la sanció és justa. De tota manera ha estat una gran experiència rodar al capdavant 
sabent el que portes darrere, ufff


