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Michael Parra es corona campió a casa 

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

 

Aquest dissabte, dia  17 de setembre, s’ha celebrat al Circuit d’Osona la 
cinquena prova de la Copa Catalana de Promovelocitat. Michael Parra, pilot 
de Blanes que corre per l’Escuderia Osona, s’ha proclamat campió de la 
categoria Promo RACC 50, quan encara falten dues curses per acabar el 
campionat. 

La prova ha aglutinat un total de 59 pilots. Hi ha hagut 10 curses, dues 
mànigues per cada categoria (la Promo RACC 50 i Promo RACC 70 es 
divideixen en grup A i grup B). El temps ha acompanyat, amb moltes 
estones de sol radiant. 

 

Promo RACC 50 

Domini total en aquesta categoria de Michael Parra. En aquesta temporada, 
els números del jove pilot han estat espectaculars: ha guanyat les cinc 
curses (i les 10 mànegues) disputades aquest any. El Circuit d’Osona no ha 
estat una excepció i Parra ha vençut amb autoritat les dues carreres. 

L’únic que li ha fet una mica d’ombra ha estat Ivan Vázquez, pilot d’Evo 
Kids Osona (l’equip de l’Escuderia Osona), que ens ha ofert un excel•lent 
cap de setmana. Vázquez ha rubricat dos grans segons llocs a les dues 
curses i consolida la segona posició del campionat. 

 

 



Promo RACC 70 

Aquesta cursa ha estat guanyada per Jeremy Alcoba, del Team TJ Racing, 
que reforça així el seu lideratge al campionat. Tot i això, el gran 
protagonista ha estat Marc Garcia, d’Evo Kids Osona, que finalment ha 
quedat segon. 

Garcia ha protagonitzat dues mànegues espectaculars, i ha acabat primer a 
les dues. A la primera carrera, ha marxat a les primeres de canvi i ha 
arribat a la meta amb molt d’avantatge sobre el segon classificat, Alcoba. 
Una penalització de 10 segons per haver-se mogut a la sortida l’ha fet 
baixar, però, fins a la quarta posició. A la segona cursa s’ha situat primer a 
les primeres voltes i ha mantingut el lloc fins al final, després d’un frec a 
frec intens amb el líder del campionat. 

Un altre pilot d’Evo Kids Osona que ha protagonitzat una gran vetllada ha 
estat Ferran Hernández, que es consolida com la gran revelació de la 
temporada. Hernández ha fet el tercer lloc a les dues curses (i també a la 
cursa final), sempre molt enganxat als altres dos pilots capdavanters. 

 

Iniciació RACC 

El guanyador dels més petits ha estat Raül Navarro, amb un primer i un 
segon lloc. Segon ha estat Daniel Mogeda i tercer, Gerard Martin. 

 

Podeu veure els resultats complerts, més informació i més fotos, al nostre 
web: www.escuderiaosona.com 


