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El Ral•li Osona incorpora el tram d’Alpens-Les Lloses  

i consolida el del circuit 

 
 
- L’Escuderia Osona tanca les preinscripcions amb 102 pilots 

- Jordi Gaig encapçala les travesses d’una cursa molt oberta  

 

L’Escuderia Osona ha preparat per a la 43a edició del Ral•li Osona un 
espectacular recorregut amb cinc trams cronometrats, amb dues passades 
cadascun, que de bon segur faran gaudir tots els aficionats del motor. La 
prova se celebrarà el proper dissabte, dia 2 de juliol, per les carreteres de la 
comarca. 

La cursa d’enguany presenta una novetat important. Després de més de 15 
anys, recuperem el bonic tram d’Alpens-Les Lloses. Per la seva 
espectacularitat i longitud (a més, està situat en la segona part del ral•li), 
aquest recorregut esdevindrà decisiu. 

Aquest tram consta de gairebé 20 quilòmetres cronometrats. Té una mica 
de tot, molta corba i molta recta llarga. Recordem que havia estat molt 
utilitzat en anteriors edicions del Campionat del món. 

Per segona vegada en la història de la cursa i després de l’èxit de l’any 
passat, el Ral•li Osona disputarà un tram Súper Especial a dins del Circuit 
d’Osona. L’espectacle, amb una pista de gairebé un kilòmetre, està més que 
garantit. Les dues passades es faran al migdia, abans i després de dinar. 

La resta de trams seran els tradicionals: la Costa dels Gats, la Trona i la 
Vola. En total, el 43è Ra•li Osona tindrà 473,90 quilòmetres, dels quals 
100,32 seran cronometrats. 



La sortida de la cursa es farà al lloc habitual, al Passeig de la Generalitat de 
Vic, a les 9 del matí. L’arribada (22:30 h) i el lliurament de trofeus (01:00 
h), però, es tornaran a fer al Circuit d’Osona, tal com ja s’havia fet en anys 
anteriors. D’aquesta manera, el circuit es converteix en el vertader centre 
neuràlgic del ral•li. 

El parc d’assistència estarà situat al carrer Tavèrnoles, al polígon industrial 
Malloles de Vic. Les verificacions tècniques i administratives dels vehicles es 
faran el divendres a partir de les 4 de la tarda, al Circuit d’Osona. 

 

Una cursa amb molts aspirants a la victòria 

La prova es puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral•lis. El resultat 
pot ser molt decisiu de cara a la suma de punts de la classificació final, que 
aquest any està molt ajustada. 

El gran aspirant a la victòria serà Jordi Gaig, gran dominador de les 
primeres curses i líder del campionat català. Però tres Mitsubishi Lancer Evo 
X li poden posar les coses difícils: Carles Llinàs, el pilot de l’Escuderia Osona 
que està signant una temporada impressionant, segon classificat del 
campionat; Josep M. Membrado, el rei del Ral•li Osona dels últims anys, 
que arribarà descansat a la seva cita anual; i Albert Orriols, el pilot de 
l’Escuderia Osona que es va endur la cursa l’any passat en un final d’infart. 
Tampoc podem oblidar Climent Domingo, tercer classificat del Campionat de 
Catalunya. L'organització ha tancat les preinscripcions amb 102 pilots. 

Per últim, un altre dels al•licients del ral•li serà la Copa Catalunya de 
Regularitat, que la Federació Catalana d’Automobilisme va incorporar fa dos 
anys al campionat. La modalitat permet veure cotxes més clàssics, els quals 
donen un toc i un atractiu nostàlgic a la prova. 

 

Podeu veure el programa horari, itinerari, llista d’inscrits i mapes de 
situació, al nostre web: www.escuderiaosona.com 

 


