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La pluja al Circuit d’Osona anima  
un disputat campionat català de kàrting  

 
 

- Pepe Arqué, pilot de l’Escuderia Osona, aconsegueix un 
primer i un segon lloc  

 

 Aquest diumenge, dia 20 de maig, el Circuit d’Osona ha acollit la tercera 
prova del Campionat  de Catalunya de Kàrting. Pepe Arqué, de l’Escuderia 
Osona, ha tingut una gran actuació, amb un segon i un primer lloc. 

La carrera ha estat marcada per l’amenaça constant de pluja i per la 
disminució de participants en relació a anys anteriors, que ha obligat a 
suspendre les carreres de Rotax i Júnior, per manca de pilots. Finalment, hi 
ha hagut un total de 27 participants, que han disputat quatre curses, dues 
en cada una de les categories aleví i cadet. 

ALEVÍ 

En aquesta categoria hi han participat 12 pilots. A la primera cursa, victòria 
inapel·lable del líder del campionat, Adrian Herrando, que consolida la seva 
posició. El jove pilot d’LTP-BK Competicion ha marxat a les primeres de 
canvi i ha marcat uns segons de distància amb un grup de tres pilots, 
sempre liderats per Pepe Arqué. Impressionant la sortida d'Arqué, que 
estava situat en els últims llocs de la graella a causa d'uns entrenaments 
força dolents, i que ha avançat sis pilots abans d'arribar a la primera corba. 
En aquest grup perseguidor l'acompanyaven Camilo Bobet i Enric  Bordas, 
que a mitja cursa han perdut una mica de temps en una avançament entre 
ells i Arqué ha pogut conservar amb tranquil·litat la segona plaça. 

La segona cursa ha estat més disputada i embolcallada de polèmica. A mitja 
carrera, amb Herrando i Arqué en primer i segon lloc respectivament, s’ha 
posat a ploure i els comissaris han decidit aturar-la, per declarar-la en 
mullat. Els karts han entrat a canviar els pneumàtics i s’ha reprès la cursa. 



Tot seguit, Arqué s’ha posat al capdavant i ha mantingut la posició fins a 
l’última volta, on Herrando l’ha tornat a passar. El pilot de l’Escuderia ha 
provat l’avançament just abans d’arribar a la meta però una petita topada 
amb el líder li ho ha impedit. 

La sorpresa ha vingut en finalitzar la cursa. Fins a cinc pilots han estat 
sancionats amb tres segons de penalització per haver fet unes tasques de 
manteniment incorrectes quan s’ha aturat la cursa per la pluja. La decisió 
ha tingut gran transcendència ja que el podi ha canviat de dalt a baix: 
Herrando, que era primer, ha caigut fins a la quarta plaça, i Antolín 
González, que era tercer, fins a la cinquena. Així, el podi ha quedat format 
finalment per Pepe Arqué, Enric Bordas i Ayrton Foncheca, per aquest ordre. 

En aquesta carrera també hi ha participat un altre pilot de l'Escuderia 
Osona, Joel Suades. El pilot, que debuta a la categoria, ha demostrat una 
bona progressió i una millora dels temps. 

CADET 

En aquesta cursa hi han participat 15 pilots. El vencedor a les dues 
mànegues ha estat Bosco del Moral. A la primera, amb força comoditat, 
amb més de sis segons d’avantatge sobre Llisard Santos i Xavier Lloveras. 
La segona ha estat més ajustada i del Moral ha entrat a la meta només mig 
segon abans que Lloveras. En tercer lloc, més endarrerit, ha arribat Manel 
Cubo. 

Amb aquest resultat, la classificació al campionat català s’ha ajustat molt 
als primers llocs. I és que el líder, Alexandre Machado, ha aconseguit pocs 
punts al Circuit d’Osona, on només ha fet un cinquè i un sisè lloc. 

 
 
Classificacions, al web de l’Escuderia Osona: www.escuderiaosona.com 
 

 


