
El Mini Cooper Countryman, preparat per PCR Sport y pilotat per Xevi Pons, va estar una vegada en el més 
a l’esgló més alt del podi en el quart meeting de les GSeriesBPA que es disputen en el Garndvalira Circuit. 
És la quarta victòria, de les quatre possibles, d’un Xevi decidit a aconseguir el segon títol consecutiu en el 
traçat andorrà.
La segona plaça va ser per David Arroyo, mentre que per a la tercera la igualtat va ser la nota predominant. 
Pedro Font, que comparteix el volant del Mini Cooper amb el líder del campionat, es va quedar a un sospir 
d’aquesta tercera posició. Al final el mallorquí va empatar a punts amb Carlos Ezpeleta, que va pujar al podi 
per tenir la millor volta.

La climatologia va ser una vegada més protagonista en el Port de Envalira. La neu no va voler perdre’s 
les proves i va acompanyar a tot els presents durant la disputa d’aquesta G4. En les finals la visibilitat era 
mínima i això va motivar alguna sortida de pista.

Així doncs, Xevi Pons va dominar la jornada competitiva de principi a fi, va aconseguir els millors registres 
en les diferents sèries que es van anar disputant i va concloure la seva participació en la G4 en el primer lloc 
del podi després de liderar la seva final des de la sortida. Mentre tant el seu company d’equip va protago-
nitzar, potser, la seva millor actuació en l’escenari andorrà, el podi va estar en aquesta ocasió molt a prop.
Per la seva banda Joel Font, al volant del C2 de PCR Sport, va saldar amb una excel·lent setena posició la 
seva tornada a la competició sobre gel.
No van tenir tanta sort Gerard de la Casa i Sintu Vives que comparteixen el Mitsubishi Colt de l’equip de la 
Torre de Oristá. Problemes de visibilitat, es van entelar els vidres en les sèries, y van tenir que abandonar 
les respectives sèries per evitar conseqüències pitjors.
En aquesta ocasió la pitjor part va ser per Raul Romero que després d’un toc, una vegada més la falta de 
visibilitat va ser el motiu, va fer treballar ràpid i bé als tècnics de PCR Sport.

En el sempre emocionant THE DUELO, en aquesta ocasió van competir el pilot de bike trial Cedric García i 
el motard Cyrile Despres. Una vegada acabades les tres sèries disputades el triomf va ser per García 

Pep Codinach va deixar el circuit andorrà amb sensacions molt contradictòries, aquest era el seu comen-
tari: Sense cap dubte seguim lluitant pel triomf en el campionat, Xevi Pons segueix dominant la 
competició de manera perfecta. A més avui Pedro Font ha estat molt prop del podi. Joel Font ha 
demostrat que és competitiu al volant del C2. Els problemes han vingut a causa de la falta de 
visibilitat, la jornada ha estat molt complicada per a tots.

El proper dia 15 de febrer penúltima cita de les GSeriesBPA 2014.
Servei de premsa.

Xevi Pons i el Mini Cooper segueixen 
manant en les GSeriesBPA 2014.
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