
Xevi Pons i PCR Sport van defensar al límit de les seves possibilitats les opcions al títol de les GSreies BPA 
2013, en un quart meeting que es va disputar sobre una pista poc favorable a les prestacions tècniques del 
Citroën C2. Va resultar determinant, més que mai, que el nexe d’unió entre l’experiència de Xevi i el treball de 
l’equip de PCR Sport en l’assistència, funcionés sense fissures per aconseguir la segona posició en aquesta G5 i 
el que és més important, perdre solament 2 punts respecte al rival directe al títol, David Arroyo.   

Les instal·lacions el GrandValira Circuit encara mostraven les conseqüències de les adversa condicions clima-
tològiques que s’han viscut a l’entorn del Port d’Envalira. Muntanyes de neu al voltant d’una pista amb més 
sots de l’habitual, encara que en aquesta ocasió les diferents mànigues es van poder disputar sense problemes 
quant a la climatologia.

En  el penúltim meeting del trofeu andorrà, els pilots que van córrer sota els colors  de PCR Sport van ser:

  Xevi Pons (Citroën C2)
  Pedro Font (Mitsubishi Colt)
  Gerard de la Casa-Sintu Vives (Mitsubishi Colt)
  Nil Solans-Jordi Gilberga (Mitsubishi)
  Francesc Gutierrez-Dani Oliveras (Seat Ibiza)

En la màniga d’entrenaments oficials ja va quedar clar que Xevi Pons al volant del Citroën C2, tindria una 
jornada molt dura per seguir el ritme dels seus adversaris directes. En la sèrie inicial va acabar en el quart lloc 
però cinquè millor temps (50”415). Aquesta posició el deixava en la segona línia de la graella de sortida de la 
final A. En la següent sèrie les coses van anar millor, va aconseguir el tercer lloc i sobretot va millorar la seva 
confiança davant la final decisiva.
Precisament en aquesta recta final del meeting, Xevi va estar impecable. Va recuperar una posició en la sortida 
i a partir de la tercera volta va passar a encapçalar la prova. Malgrat no pilotar el vehicle més ràpid, no va donar 
cap opció als seus rivals creuant en primer lloc la línia d’arribada.

Dissabte que ve (dia 23) es disputarà l’última jornada de les GSeries BPA 2013 en la qual es decidirà el gua-
nyador del certamen andorrà de pilotatge sobre gel. Una vegada acumulada la puntuació dels quatre meeting 
disputats, Xevi Pons està al capdavant la classificació provisional amb 6 punts d’avantatge sobre David Arroyo, 
mentre que Carlos Ezpeleta és tercer a 35 punts del capdavanter.   

1.- David Arroyo (Peugeot Evo II), 40 punts , 2.- Xevi Pons (Citroën C2) y Carlos Ezpeleta (Peugeot Evo II), 
38 p., … 6.- Francesc Gutierrez (Seat Ibiza) 27p.,7.-Dani Oliveras (Seat Ibiza) 24 p., 8.- Jordi Gilberga (Mit-
subishi), 23 p. 10.- Sintu Vives (Mitsubishi Colt), 21 p., 11.- Nil Solans (Mitsubishi) 16 p., 12.- Pedro Font (Mit-
subishi Colt), 12 p., 16.- Gerard de la Casa (Mitsubishi Colt) 7 p.,
(fins a 16 pilots classificats)

Xevi  Pons segueix líder de les GSeries BPA 2013.

Classificació de la G5 - GSeries BPA.

Per Xevi Pons la tarda no va començar bé però la progressió va ser excel·lent, aquest era el seu comentari: 
En algun moment he pensat que l’avantatge que portàvem quedaria a zero. Al final solament 
hem perdut 2 punts i afrontarem la jornada definitiva amb un avantatge de 6 punts, tot es 
decidirà dissabte que ve. En referència a la final disputada, comentava: Ha estat molt intensa, era 
important sortir bé i mantenir-me en les posicions de cap. Una vegada en la primera posició, 
es tractava de no cometre errors i mantenir els atacs dels quals em seguien. Hem aconseguit 
l’objectiu que ens havíem marcat.  

Per la seva banda, Sintu Vives va viure l’experiència al revés. Després de ser el més ràpid en la màniga d’en-
trenaments i ocupar la 6ª posició en les sèries, no va poder acabar la final: He tingut problemes en el 
canvi i ha estat impossible seguir. Estic content pel triomf de Xevi en la final. 
Per al seu company al volant del Mitsuhishi Colt, Gerard de la Casa, contínua la mala ratxa amb la qual 
va començar aquest campionat. Sense cap dubte és un any per oblidar, no hi ha manera de poder 
completar un dia sense problemes. Hem d’anar al tòpic que així són les carreres.


