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Vic corona els reis del Supermotard 

 

- El Circuit d’Osona acull la darrera prova de la Copa Catalana 

 

El Circuit d’Osona ha acollit aquest diumenge, dia 14 de novembre, la 
setena i última prova de la Copa Catalana de Supermotard, que ha 
completat el quadre de campions d’aquesta temporada. 

El circuit vigatà ha rebut la segona visita en aquest any d’una de les 
especialitats motociclistes més espectaculars. El programa estava dividit en 
sis curses, dues mànigues per cadascuna de les categories participants: Pro 
i Cup (que s’han corregut a la mateixa cursa), Promo i Fun 1-2. El temps ha 
acompanyat i la matinal i hi ha hagut una bona presència de públic. Alguns 
pilots han patit petites caigudes, sobretot a la zona de la terra, sense massa 
importància. 

El títol ja estava decidit a la categoria Pro, amb Francesc Cucharrera (que 
no ha participat a la cursa de Vic), i també a les categories dels més menuts 
de la Promo, amb Dorian Martínez (Promo85) i Nil Durà (Promo100). 
L’emoció d’aquesta darrera prova se centrava en les curses de la Cup i Fun. 

 

CUP (aficionats) El guanyador de la cursa ha estat Oriol Martinell, amb un 
primer i un tercer lloc. El final del campionat ha estat molt emocionant. El 
campió català ha estat Victor Alguacil, que ha obtingut un cinquè i un segon 
lloc i ha aconseguit mantenir a ratlla el seu rival més directe, Ruben 
Rodríguez, que ha quedat només a sis punts del vencedor, en la classificació 
final. 



FUN Daniel Carrau ha estat el gran triomfador de la jornada en la categoria 
FUN 1 (aficionats de més de 30 anys). El pilot ha aconseguit la victòria en 
les dues mànigues i s’ha assegurat així el primer lloc a la Copa Catalana, 
que ja liderava amb autoritat. Pel que fa a la categoria FUN 2 (aficionats de 
més de 40 anys), Ignasi Ysac s’ha proclamat campió català amb un primer i 
un quart lloc. Ysac s’ha aprofitat de l’abandonament en una de les mànigues 
del seu gran rival, Joan Serra, que fins avui liderava el campionat amb 
només tres punts d’avantatge sobre Ysac. 

 

PRO (professionals) La cursa de Pro ha tingut poca història. La carrera ha 
estat marcada per l’absència del campió Cucharrera i per la poca quantitat 
de pilots (només sis). El guanyador ha estat Joel Lozano, amb un primer i 
un segon lloc a les dues mànigues. L’últim classificat ha estat Martí 
Puigrodon, pilot de l’Escuderia Osona. 

 

PROMO La categoria dels més menuts també ha estat marcada per 
l’absència dels campions: Dorian Martínez (Promo85, de 9 a 12 anys) i Nil 
Durà (Promo100, de 12 a 14 anys), que ha participat a la CUP. Ho han 
aprofitat David Navarro i Javier Pinedo, per vèncer en les categories de 
Promo85 i Promo100 respectivament. Com a anècdota, comentar que avui 
s’ha disputat la primera carrera de tota la temporada en Promo65 (de 6 a 9 
anys), que ha guanyat Mickael Parra, pilot de l’Escuderia Osona que 
recentment ha guanyat el campionat català de Promovelocitat. 


