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L’Escuderia Osona ret homenatge 
als seus campions 

 

- Unes 90 persones, entre socis, oficials, col·laboradors i 
esportistes es reuneixen a Gurb per celebrar el tradicional 
sopar de cloenda de temporada  

 

Unes 90 persones, entre socis, oficials, col•laboradors i esportistes de 
l'Escuderia Osona, s’han reunit aquest dissabte, dia 21 de gener, per 
celebrar el tradicional sopar de final de temporada. L’àpat s’ha fet, com 
cada any, al restaurant Vila dels Masramon de Gurb. 

Durant el sopar, s’ha fet un breu resum de la temporada, que ha estat 
presentat pel periodista de TV3 Enric Ollé, i s’ha projectat un vídeo resum 
del 2011, produït per Joi Colomer. Aquest ha tornat a ser un any prolífic per 
a l’entitat, que ha organitzat un total de 15 proves. Entre aquestes, 
destaquen el Ral•li Osona, amb una participació de 104 equips; el Ral•li 
Esprint de Sant Julià, que obre la temporada; i diversos campionats de 
Catalunya, tant de kàrting com de motociclisme (Promovelocitat, 
Supermotard i Minimotos). També cal esmentar que han continuat els 
cursets d’iniciació de kàrting i de motociclisme, amb minibikes. 
 
Pel que fa als esportistes de l’Escuderia Osona arreu, aquest ha tornat a ser 
un any amb una gran representació en diferents modalitats i disciplines. A 
més, aquesta temporada ha significat el debut del nou equip de motos de 
l’entitat, Evo Kids Osona, que s’ha afegit a l’equip de kàrting, OKS Racing.  

Molts dels nostres representants han aconseguit brillants resultats en els 
seus respectius campionats. Són els següents: 
 
 



- En motociclisme 
Ferran Hernández, campió de la categoria 65cc de la Copa Catalana de 
Supermotard (la moto, exposada al sopar, a la foto de la dreta) 
Miquel Parra, campió de la Promo50 de la Copa Catalana de Promovelocitat 
Ivan Vázquez, sotscampió de la Promo50 de la Copa Catalana de 
Promovelocitat 
Marc Garcia, sotscampió de la Promo70 de la Copa Catalana de 
Promovelocitat 
Illan Fernández, campió de la categoria Pre GP 125cc del Campionat 
Mediterrani de Velocitat 
 
- En automobilisme 
Carles Llinàs i Kiko Torra (pilot i copilot), campions de la Copa de Catalunya 
de Ral•lis de terra 
 
- En kàrting 
Xavier Puigdelliura, campió de la Rotax Max Challenge, campió en la 
categoria 125 lliure del Trofeu OJP i tercer classificat en la categoria Max de 
les Sèries Rotax Estatal 
Josep Arqué, campió en la categoria Micro Rotax del Trofeu OJP i 
sotscampió en la categoria Micro de les Sèries Rotax Estatal 
Cristopher Gomber, Jordi Martin, Ramon Cornet, Marc Ayerbe i Esteve 
Torrents, cinquena posició a les 24 Hores de Le Mans de kàrting 
 
En el marc de l’àpat, s’han lliurat els premis de l’Open Rotax Catalunya i 
l’Open 4 Estacions, campionats que organitza el Circuit d’Osona i OKS 
Racing. Els guanyadors han estat Pol Guerrero i Patrick Tessmar 
respectivament. L’Escuderia Osona també ha entregat les insígnies de plata 
de l’entitat als campions del 2011: Ferran Hernández, Illan Fernández, 
Xavier Puigdelliura, Carles Llinàs i Kiko Torra.  
 
L’àpat també ha servit per escollir l’oficial de l’any, que elegeixen els 
mateixos oficials presents a l’acte. Enguany, el guanyador ha estat Ramon 
Vilardell. 
 
Joan Panadès, president de l’Escuderia Osona, ha tancat els actes 
protocolaris. Panadès ha agraït la tasca de tots els col•laboradors de 
l’entitat i ha destacat la rapidesa amb la qual Evo Kids Osona ha començat a 
obtenir fruits i la consolidació del projecte d’OKS Racing. 

 


