
Xevi Pons, al volant del Citroën C2 de l’equip PCR Sport, va aconseguir el títol de campió de les GSeries BPA 2013, després 
de col·locar-se a la segona plaça del podi del cinquè meeting del trofeu que es disputa en el Grandvalira Circuit.
El pilot català va començar la seva participació a l’últim meeting de la temporada amb l’objectiu de sentenciar el títol en 
les sèries i ho va aconseguir. En ambdues sèries va estar per davant del seu rival directe al títol (David Arroyo) i faltant la 
disputa de la final, havia incrementat en dos punts, de 6 a 8, l’avantatge en la classificació del campionat.
Després que els tècnics de PCR Sport revisessin la seva mecànica a fons, va afrontar la final B, sortia de la pole-position, 
amb total confiança i … assolint el títol de campió.

Una setmana més, els presents a l’entorn del Port d’Envalira van haver de suportar unes condicions climatològiques extre-
mes. Malgrat disputar el meeting en horari diürn, es va iniciar a les 9 hores, i que el sol va lluir de manera habitual durant 
tot el matí, la temperatura sempre va estar rondant els -15º que s’incrementava (sensació tèrmica) fins als -25º a causa del 
vent gelat que va bufar amb molta força pràcticament durant el temps en què es va disputar la prova.

En el meeting final del trofeu andorrà, PCR Sport va presentar els següents equips:

  Xevi Pons –Pedro Font (Citroën C2)
  Gerard de la Casa-Sintu Vives (Mitsubishi Colt)
  Nil Solans-Jordi Gilberga (Mitsubishi)
  Ruben Gracia (Citroën C4 Evo III).

Com queda dit, Xevi Pons i PCR Sport, van plantejar l’última jornada a per totes des de l’inici. Xevi va ser el més ràpid en 
la tanda d’entrenaments cronometrats i l’únic a baixar dels 50” (49”704) per completar una volta.

En la primera sèrie va ocupar la segona posició en la classificació global, es sumen els temps de les cinc voltes disputades. 
Cal destacar, que en la classificació de la millor volta d’aquesta sèrie també va ocupar la segona plaça intercalat entre 
Ezpeleta i Arroyo. Així doncs,  ocuparia la pole-position de la Final B, a més d’evitar en la final als seus rivals directes  al 
campionat.
En la segona sèrie, va repetir la segona plaça en la classificació global i era evident que el títol cada vegada estava mes a 
prop.

En al final B, no va haver-hi sorpreses, Xevi Pons va creuar en segona posició la línia d’arribada per darrere d’Oriol Ribalta 
però, passés el que passés en l’última final, la primera plaça en les GSeries BPA 2013 ja no s’escapava.

1.- Carlos Ezpeleta (Peugeot Evo II), 42 punts , 2.- Xevi Pons (Citroën C2) y David Arroyo (Peugeot Evo II), 40 p., … 6.- 
Sintu Vives (Mitsubishi Colt), 24 p.,7.-Gerard de la Casa (Mitsubishi Colt), 23 p., 8.- Ruben Gracia (Citroën C4 EvoIII), 21 
p., 9.- Jordi Gilberga (Mitsubishi), 20 p., 10.- Nil Solans (Mitsubishi) 16 p., 13.- Pedro Font (Mitsubishi Colt), 14 p., 
(fins a 16 pilots classificats)

Classificació de la G6 - GSeries BPA.

Xevi Pons va acabar la seva actuació en el Grandvalira Circuit molt satisfet pel títol aconseguit: No ha estat fàcil, hem 
viscut dies molt durs tant per les condicions climatològiques com per la igualtat que hi ha hagut amb els 
rivals a la pista. En aquesta última jornada tot ha sortit perfecte. Després de les sèries era evident que 
el teníem molt a prop però… Tenia clar en què no m’obcecaria a guanyar la final, la quarta posició era 
suficient… en fi tot perfecte.
Pep Codinach tampoc podia ocultar satisfacció pel triomf: Després de sis anys lluitant, havíem estat segons en un 
parell d’ocasions, però el triomf sempre se’ns havia resistit. Comencem molt bé el 2013.

L’èxit de l’equip PCR Sport es va arrodonir amb la cinquena posició de Sintu Vives que, també va pujar al podi final.

Classificació final GSeries BPA 2013.

1.- Xevi Pons, 204 punts, 2,- David Arroyo, 198 p., 3.- Carlos Ezpeleta, 171 p., 4.- Oriol Ribalta, 144 p., 5.- Sintu Vives, 124 
p.

Xevi  Pons i PCR Sport guanyadors de les GSeries 
BPA 2013.


