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Josep Arqué se situa líder 

del campionat català de kàrting 

 

- El Circuit d’Osona acull la tercera prova del campionat, amb 
68 pilots 

- L’Escuderia Osona aconsegueix vuit podis 

 

Aquest cap de setmana, dies 9 i 10 d’abril, s’ha celebrat al Circuit d’Osona 
el Trofeu Mercat del Ram, la tercera prova del Campionat  de Catalunya de 
Kàrting. Hi han corregut un total de nou pilots de l’Escuderia Osona, que 
han obtingut vuit podis, entre els que hi ha cinc primers llocs: dos de Josep 
Arqué, a la categoria aleví; i dos de Joan Rebull i un de Raül Asensio, 
aquests a la categoria Rotax. 

El dissabte s’han fet els entrenaments lliures i les verificacions tècniques. 
Diumenge ha estat l’hora de la veritat, amb els entrenaments cronometrats 
i les curses finals, que s’han enrederit unes dues hores a causa d’un 
problema tècnic amb les bascules de pesar els vehicles. Ha lluït un sol 
esplèndid durant tota la jornada i la afluència de públic ha estat força bona. 

Al Circuit d’Osona han corregut un total de 68 pilots distribuïts en vuit 
curses (dues mànegues per a cada categoria), agrupades de la següent 
manera: benjamí-aleví, cadet, júnior, i Rotax (Jr i Max). 

 

 



BENJAMÍ-ALEVÍ 

En la categoria aleví, on hi havia 21 karts, el gran vencedor ha estat Josep 
Arqué. El pilot de l’Escuderia Osona ha dominat els entrenaments 
cronometrats i ha guanyat les dues curses amb autoritat. En la primera, 
s’ha defensat molt bé de les envestides del seu màxim rival al campionat, 
Lluc Ibáñez, que l’ha intentat passar en diverses ocasions. A la segona 
mànega, Arqué s’ha distanciat uns metres del grup perseguidor i ja no l’han 
pogut atrapar. Amb aquest resultat, el jove pilot osonenc se situa com a 
nou líder del Campionat de Catalunya. 

Un altre dels pilots destacats en aquesta cursa ha estat Aitor Sorozábal, que 
corria per primera vegada amb l’Escuderia Osona. El pilot basc ha fet un 
cinquè i un tercer lloc. 

Els altres dos pilots de l’Escuderia Osona, Camilo Bobet i Marc Ureña, han 
protagonitzat un frec a frec durant les dues mànegues que ha fet saltar 
espurnes. En la primera cursa, els dos s’han classificat en el segon grup 
perseguidor, amb cinc pilots, i han aconseguit un meritori vuitè i novè lloc 
respectivament. En la segona mànega, la lluita encara ha estat més dura i 
els dos pilots han patit una topada que ha deixat Bobet fora de cursa i amb 
el kart molt malmès. Ureña, finalment, s’ha tornat a classificar novè. 

En la categoria benjamí, amb només dos pilots, el guanyador de les dues 
mànegues ha estat Ivan Bataller, de l’Adrian Vallés Motorsport. 

 

CADET 

La cursa de la categoria de cadet també ha estat molt concorreguda, amb 
un total de 25 pilots. En aquesta categoria no hi ha hagut representació de 
l’Escuderia Osona. 

Les dues carreres han estat guanyades per pilots de l’escuderia Adrián 
Vallés Motorsport: Arturo Melgar i Alexandre Machado. 

 

JÚNIOR 

En aquesta categoria hi han corregut un total de 15 pilots. El gran 
dominador de les dues mànegues ha estat Ivan Piña, que ha marxat de la 
resta de pilots a les primeres de canvi, amb una facilitat insultant. 

Pel que fa als pilots de l’Escuderia Osona, aquesta categoria ha tingut dos 
representants. No ha estat el millor dia per a Xavier Puigdelliura, que ha fet 
uns entrenaments molt dolents i ha sortit des de l’onzena posició. El pilot ha 
pogut remuntar algunes posicions a la primera cursa i s’ha situat en un 



meritori cinquè lloc. A la segona mànega s’ha beneficiat dels frec a frec 
entre els pilots que anaven al grup que encapçalava i s’ha situat en una 
còmode quarta posició, que ha mantingut fins al final. 

L’altre pilot de l’Escuderia Osona ha estat Xavier Arriezu, que ha debutat en 
una carrera oficial. El jove ha fet un 12è i un 14è lloc. Tot i això, s’ha 
mostrat molt satisfet al final de la cursa, ja que ha competit amb pilots que 
fa anys que corren i ha aconseguit millorar els seus registres al Circuit 
d’Osona. 

 

ROTAX (MAX I JR) 

Pocs participants en aquesta categoria, només cinc pilots, tres de la Rotax 
Max i dos de la Rotax Jr. Entre ells, tres pilots de l’Escuderia Osona. 

La Rotax Max ha estat dominada a les dues mànegues pel nostre pilot, Joan 
Rebull.  Capítol a part mereix la participació del segon pilot de l’Escuderia 
Osona, el navarrès Roberto Hernández, que ha debutat després de guanyar-
se la seva participació a la prova SeBuscaPiloto, que es va disputar el 
passat mes de desembre. Hernández ha tingut una topada només començar 
la primera cursa i ha hagut d’abandonar. A la segona ha estat més 
afortunat i ha aconseguit un treballat segon lloc. 

A la Rotax Jr, amb només dos pilots, Alex Luna i el pilot de l’Escuderia 
Osona Raül Asensio s’han repartit el pastís. Un primer i un segon lloc per a 
cada un d’ells. En la segona mànega, Asensio ha tingut una topada amb 
altres pilots i ha hagut d’abandonar, tot i que conserva el segon lloc perquè 
ja s’havia corregut més de la meitat de la cursa. 


