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AUTOMOBILISME. CAMPIONAT D’ESPANYA DE RAL·LIS DE TERRA

La terra es rendeix a Xevi Pons
El pilot manlleuenc guanya el seu segon títol sobre aquesta superfície quatre anys després i amb absoluta superioritat

Lerma (Burgos)

V.B.

A bord del seu Babieca parti-
cular, un Mitsubishi Lancer 
Evo X de Calm Competició 
que no ha cedit davant de cap 
adversari en tota la tempo-
rada, Xevi Pons es coronava 
a la Baja Tierras del Cid 
campió d’Espanya de ral·lis 
de terra per segon cop en la 
seva trajectòria. El pilot man-
lleuenc no va desaprofitar 
dissabte la primera oportu-
nitat que se li presentava i 
va dominar a Castella amb la 
mateixa superioritat que a 
Andalusia o a Aragó. Des de 
bon principi va marcar dife-
rències sobre els seus rivals 
i es va adjudicar els quatre 
trams de la prova, de mane-
ra que en porta guanyats el 
75% dels disputats.

En la prova que queda per 
completar el calendari, el 
21 d’octubre a Calamocha 
(Terol), quedaran per defi-
nir-se les altres places del 
podi entre Óscar Fuertes, 
Albert Llovera i Ramon Fer-
reyros. El pilot andorrà en va 
tenir prou amb la seva quarta 
posició per assegurar-se el 
títol de grup N amb el Fiat 
Grande Punto S2000 adaptat 
que li prepara PCR Sport. 
La segona posició, però, a la 
prova burgalesa va ser per al 
Ford Focus WRC de Rubén 
Garcia, que va quedar a gaire-
bé tres minuts de Pons.

Xevi Pons i Xavier Amigo dalt del podi de la prova burgalesa, que van guanyar, com totes les anteriors

principal rival que Pons ha 
tingut aquesta temporada ha 
estat Nani Roma, que només 
ha pogut disputar les tres 
primeres proves.

Paral·lelament també es 
va disputar una prova del 
Campionat d’Espanya de 
raids sobre un recorregut de 
més de 600km cronometrats, 
dels quals no en va poder 
fer ni una tercera part els 
castellterçolencs Florenci 
Rius i Sebastià Mas per sen-
gles avaries als seus buggies 
RBS Obey 850 Sport.

CLASSIFICACIONS

Ral·li Tierras del Cid 
1.- X. Pons/X. Amigo (Mitsubishi Evo X) 1h 1min 24seg
2.- R. Garcia/D. Sanjuán (Ford Focus WRC) a 2min 57seg
3.- O. Fuertes/L. Cruz (Mitsubishi Lancer Evo X) a 3min 29seg
4.- A. Llovera/A. Haro (Fiat Grande Punto S2000) a 6min 27seg

Campionat d’Espanya de terra: 1. Xevi Pons, 210 punts (cam-
pió); 2. Óscar Fuertes, 152; 3. Albert Llovera, 138.

Després de les dues prime-
res passades sobre dos trams 
de 18 i 31km, l’avantatge del 
manlleuenc sobre Fuertes ja 

vorejava el minut fins que 
el vigent campió va trencar 
dos paliers i va cedir una 
posició. De tota manera, el 

“Hem complert 
l’objectiu”

Lerma (Burgos)

V.B.

El segon títol de campió 
d’Espanya de Xevi Pons és 
el dissetè absolut de ral·lis 
que aconsegueix l’auto-
mobilisme osonenc, però 
en el seu cas amb la parti-
cularitat de ser el primer 
pilot que en guanya dos de 
terra. Ja es va imposar el 
2008, també a la penúltima 
prova, però sense gaudir 
de la superioritat d’aquest 
any, en què ha estat copilo-
tat per Xavier Amigo, que 
ja l’havia acompanyat el 
2007, l’any després que el 
gironí guanyés el Campio-
nat d’Espanya d’asfalt amb 
Dani Solà.

“Tant en Xavier com jo 
estem molt contents per 
com s’han desenvolupar 
les coses aquest any en la 
terra”, destacava el pilot 
manlleuenc del primer 
títol que guanya el seu nou 
equip ACSM Rally Team. 
“Hem complert l’objectiu 
inicial i ara només queda 
gaudir-lo”, assenyalava, 
encara que no tindran gai-
re temps perquè el proper 
cap de setmana ja han de 
disputar el Ral·li Villa de 
Llanes, d’asfalt.
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Moment de la sortida de la prova, que va comptar amb la participació d’alguns destacats esportistes

Gurb

Laia Miralpeix

Vint-i-un equips van 
participar, aquest dissabte 
a Gurb, a la segona duatló 
accessible que organitzava 
la Fundació Nani Roma amb 
la col·laboració d’ADFO 
amb l’objectiu de “difondre 
l’esport adaptat”, segons 
Nani Roma. El pilot de 
Folgueroles va explicar que 
la voluntat d’aquesta prova 
“era passar-s’ho bé i ajudar 
a entendre que tothom pot 
fer esport”. Un any més 
els grups estaven formats 
per persones amb alguna 
discapacitat i representants 
d’esportistes d’elit com 
Marc Coma, els germans Pol 
i Aleix Espargaró o Marc i 
Xevi Puigdemont, Gerard 

Farrés, Ferran Latorre, Dani 
Solà, Àlex Crivillé, Albert 
Bosch, Joan Barreda, Javier 
G. Vico o Jordi Viladoms, 
entre altres. També hi havia 
el periodista Artur Peguera 
i Tomy Robredo, encara que 
el tennista finalment no va 
competir. Pep Plaza també va 
ser baixa d’última hora a la 
cursa però va posar el seu toc 
d’humor en el repartiment 
de dorsals imitant diferents 
personatges, entre ells, el 
mateix Nani Roma. 

La duatló consistia a rea-
litzar, en un circuit d’1,5 qui-
lòmetres, 5 voltes corrent (6 
per als que anaven amb cadi-
res de rodes), 12 amb bici-
cleta i una darrera amb tot 
l’equip de forma conjunta. 
La prova va discórrer enmig 
d’un gran ambient amb 

un públic que no va parar 
d’animar i amb uns espor-
tistes que van gaudir d’una 
bona estona fent esport i 
competint “d’una manera 

diferent”. L’equip format per 
Jordi Madera, Jaume Palau 
i Dani Solà va ser el guanya-
dor amb 1h 5min 2seg, seguit 
del que formaven Miki Arpa, 

Albert Lara i Gerard Terrica-
bras, a 7min 41seg. En terce-
ra posició van entrar Roger 
Puigbò i Pep Garriga a 10min 
36seg.

Gran acollida i bon ambient  
a la segona duatló accessible 
de la Fundació Nani Roma


