
Xevi Pons va començar les GSeries BPA 2014 vencent en els dos primers meeting disputats en el Grandvalira Circuit. 
En ambdues ocasions el seu rival directe va ser precisament el subcampió de la passada edició del trofeu andorrà David 
Arroyo. Van completar els primers podis en la pista andorrana Gerard de la Casa (G1) i Sintu Vives (G2), compartint un 
Mitsubishi Colt de l’equip de la Torre d’Oristà.

El gran dubte d’aquesta primera presa de contacte de l’any amb el circuit situat en el port de Envalira, era si aguantaria 
la pista. Els membres de l’Automòbil Club es van esforçar al màxim però la climatologia va ser del tot adversa. En la 
recta final de la G2 l’asfalt era visible en algunes zones de la pista. Malgrat tots les proves es van poder completar sense 
problemes.

Les GSeries BPA es van iniciar amb emocions fortes en la G1, durant les sèries es va poder comprovar que les diferèn-
cies entre Pons i Arroyo eren mínimes i mentre l’actual campió aconseguia ser el més regular en el cúmul de les voltes 
disputades Arroyo aconseguia la volta rápida.
La final B es va iniciar amb un toc entre varis pilots i va haver de repetir-se la sortida. En aquesta segona sortida Pons es 
va quedar clavat i va ser superat per diversos pilots. En completar la primera volta era cinquè. A partir d’aquell moment 
l’ex-campió del món de ral·lis va treure la cinquena essència del seu pilotatge i va culminar una excel·lent remuntada 
amb el triomf en aquesta final. Arroyo va guanyar la final que va disputar però el triomf absolut de la G1 fva ser per Xevi 
Pons per la mínima diferència de 1 punt. Gerard de la Casa va completar aquest primer podi de les GSeries 2014
Així comentava el guanyador el succeït en la segona sortida de la final: En la primera sortida m’ha semblat que no 
ho havia fet del tot ben i he intentat variar una mica el procediment de sortida i... En fi ja has vist el que ha 
passat. la sort és que hem pogut esmenar error.
Pep Condinach ens va comentar: en els primers moments ho he vist tot perdut. Xevi ha tret tot el que porta dins 
i ha donat un veritable recital.

En la G2 els protagonistes van ser els mateixos però l’avantatge sempre va estar del costat de l’actual campió de l’es-
pecialitat. Va tornar a ser el més regular en les sèries i a més va aconseguir la volta ràpida, solament un toc del seu 
company en el Mini Cooper, va posar emoció en els moments previs de la final A. Els tècnics de PCR Sport van tornar a 
treballar ràpid i de manera efectiva i tot va quedar en un ensurt. En aquesta jornada Sintu Vives es va rescabalar de la 
mala fortuna que va tenir en la disputa de la G1 i va acabar en el tercer lloc del podi.

En aquesta edició de les GSeries BPA, els organitzadors (ACA) han iniciat un certamen que es disputara entre dos espor-
tistes coneguts pilotant l’últim Proto pensat i fabricat en les instal·lacions de PCR Sport.
L’esmentada confrontació, denominada EL DUELO, la van iniciar Albert Bosch i Agustí Paya durant la disputa de la G1. 
Albert Bosch, vencedor d’aquest primer DUELO ens va comentar: A pesar que la meva experiència en pilotatge 
sobre gel era nul·la, després de completar dotze voltes la meva opinió és que les reaccions del proto són 
molt nobles i per tant et dóna confiança al volant.
La lluita que van mantenir els dos campions de món de trial, Jordi Tarrés i Toni Bou, va ser més espectacular. Van 
demostrar les seves habilitats al volant del proto i van fer gaudir als aficionats presents en el circuit andorrà. Al final Bou 
i Tarrés van estar comentant l’experiència i el pilot de Piera va ser rotund en comentar: No se si hem corregut molt 
però aquest proto és molt divertit sobre el gel.

El proper dissabte (dia 18), al matí, es disputarà la G3 el tercer meeting de la GSeries BPA 2014.
Servei de premsa.

G1.
1.-Xevi Pons (Mini Cooper) 43 punts, 2.-David Arroyo (CitroënC4EvoIII), 42 p., 3.-Gerard de la Casa (Mitsubishi 
Colt) 36 p...
6.-Nil Solans (Citroën C2) 27 p., 7.-Pedro Font (Mini Cooper) 23 p., 12.-Sintu Vives (Mitsubishi Colt) 12 p., 
13.- Gustavo Sosa (Citroën C2) 12 p., 15.-Raul Romero (Citroën C4 Evo III) 12 p., 19.-Gil Bataille (Citroën 
C4 Evo III) 6 p.  

G2.
1.-Xevi Pons (Mini Cooper) 44 punts, 2.-David Arroyo (CitroënC4EvoIII), 40 p., 3.-Sintu Vives (Mitsubishi Colt) 
40 p...
4.-Gerard de la Casa (Mitsubishi Colt) 33 p., 5.-Nil Solans (Citroën C2) 31 p., 9.- Gustavo Sosa (Citroën C2) 
12 p., 16-Raul Romero (Citroën C4 Evo III) 8 p., 17.-Gil Bataille (Citroën C4 Evo III) 8 p., 7.-Pedro Font (Mini 
Cooper) 5 p.  

Xevi Pons (Mini Cooper) comença intractable la 
defensa del títol en les GSeries BPA 2014.

Classificacions G1/G2 - GSeries BPA 2014

Gerard de la Casa i Sintu Vives també pugen al podi, al volant del Mit-
subishi Colt de PCR Sport.


