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L’Escuderia Osona distingeix  

els seus campions i presenta el nou web  

 

-  L’entitat estudia organitzar un segon Ral·li Esprint a Osona 

 

Aquest dissabte, dia 23 de gener, l’Escuderia Osona ha celebrat el 
tradicional sopar de final de temporada, al restaurant Vila dels Masramon, a 
Gurb. A l’àpat hi han assistit unes 90 persones, entre socis, oficials, 
col•laboradors i esportistes de l’Escuderia.  

L’acte ha servit per guardonar els pilots de l’Escuderia Osona que han 
guanyat algun campionat durant l’any 2009. També s’ha escollit l’Oficial de 
l’any i s’ha entregat l’Open d’Osona d’Automobilisme. 

El president de l’Escuderia Osona, Joan Panadès, ha avançat en el seu 
discurs que l’entitat està estudiant la possibilitat d’organitzar un segon Ral·li 
Esprint a la comarca, a més del de Sant Julià, que se celebrarà a finals del 
mes de febrer. 

A la trobada també s’ha presentat el nou web de l’Escuderia Osona, que 
s’ha renovat amb la incorporació de millores tecnològiques i la simplificació 
de l’accés als continguts. Podeu accedir-hi a través de la següent adreça: 
www.escuderiaosona.com. 

El nou web dóna un especial protagonisme a l’actualitat, tant de l’Escuderia 
Osona com del Circuit d’Osona. Així, la columna central de la portada està  
dedicada íntegrament a notícies, que s’aniran actualitzant regularment. 
També a l’agenda, on hi podeu trobar un gran nombre de curses que es 
disputen arreu. Algunes de les seccions s’han reformat de dalt a baix, com 
la de pilots i copilots, o les galeries de fotos, amb una recopilació d’imatges 
de curses que arriba fins als anys 90. 



La creació del nou web ha anat a càrrec de Sobrevia.net, empresa que, 
entre d’altres treballs, també ha renovat el web de Caixa Manlleu. 

La temporada passada, l’Escuderia Osona va organitzar diverses proves de 
cotxes com el Ral·li Osona, el Ral·li Esprint de Sant Julià, el Campionat de 
Catalunya de Kàrting, La pujada a la Trona, entre d’altres. Pel que fa al 
motociclisme, s’han organitzat els campionats de Catalunya de 
Supermotard, Promovelocitat de 50cc i 70cc, Minimotos  i les 12 hores de 
resistència de 70cc.  

 

 

------------------------------ 

LLISTAT DE GUARDONATS 

 

Open d’Osona d’Automobilisme, pilots 

• 1r.Classificat i campió    JOSEP MARIA SOLER TERRICABRAS 
• 2n. Classificat    ALBERT ORRIOLS ARMENGOU 
• 3r. Classificat     ANTONI BARBA CASALS 
• 4t. Classificat     TONI GIBERT PRIM 
• 5é Classificat     CLIMENT DOMINGO ESGLEYES 

 

Open d’Osona d’Automobilisme, copilots 

• 1r. Classificat i campió  JORDI NOGUERA SERRA 
• 2n. Classificat  FRANCESC GIBERT PRIM 
• 3r. Classificat  ALEX ARO BRAVO 
• 4t. Classificat   JORDI BARBA CASALS 
• 5é Classificat   JORDI VILAMALA ROMEU 

 

Oficial de l’any 

Els oficials presents a la trobada han escollit Josep Blancafort i Pol com a 
Oficial de l’Any. Blancafort és el responsable de Promoció, Minimotos, 
Promovelocitat i Grans Supermotard de la Federació Catalana 
d’Automobilisme. També és el responsable de la secció de motociclisme de 
l’Escuderia Osona. 

 



Insígnies de plata 

La junta directiva de l’Escuderia Osona ha concedit les insígnies de plata de 
l’entitat als pilots següents: 

• ALEX BORNER campió de la Copa de Promovelocitat 50cc     
• ELISEO MARTINEZ MEROÑO, campió de Catalunya de Kàrting de la 

categoria aleví. 
• JOSEP TRASERRA COSTA, campió en la categoria GT Producció, en el 

Campionat d’Espanya de Ral·lis 
• ALBERT ORRIOLS ARMENGOU, campió de la Copa de Catalunya de 

Ral·lis d’Asfalt. 
• JAUME COLLELLDEVALL NASPLEDA, campió del Campionat d’Espanya 

de Ral·lis Tot-terreny. 

 

 

 

 


