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El tradicional sopar tanca una temporada de 
l’Escuderia Osona plena d’èxits esportius 

 
 

- Una vuitantena de socis, oficials, col·laboradors i esportistes 
de l’entitat es reuneixen a un restaurant de Gurb 

  

Una vuitantena de persones, entre socis, oficials, col·laboradors i esportistes 
de l'Escuderia Osona, s’ha reunit aquest dissabte, 19 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, i ha servit per cloure un any ple 
d’èxits esportius per a l’entitat. 

Durant el sopar, s’ha fet un breu resum de la temporada i s’ha projectat un 
vídeo del 2012, produït per Joi Colomer. Aquest ha tornat a ser un any 
prolífic per a l’entitat, que ha organitzat un total de 16 proves. Entre 
aquestes, destaquen el Ral·li Osona i el Ral·li Esprint de Sant Julià, amb 
més de 60 participants cadascun; 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, i la celebració de la primera edició de les 
jornades de portes obertes al Circuit d’Osona. 

Pel que fa als esportistes de l’Escuderia Osona, aquest ha estat un any amb 
una gran representació en diferents modalitats i disciplines, amb victòries 
importants. Destaquen, en motociclisme, els campionats de Catalunya de 
Ferran Hernández de Promovelocitat RACC70 i Supermotard Promo 65, i 
d’Arnau Pons, en escúters; i en automobilisme, el campionat d’Espanya de 
ral·lis de terra de Xevi Pons i els campionats de Catalunya de Jordi Gaig, en 
ral·lis d’asfalt, Josep M. de Ferrer i Llorenç de Ferrer, en ral·li de regularitat,  
i Gonçal Ambit, en ral·lis d’asfalt grup H. Tots ells han rebut la insígnia de 
plata de l’entitat, menys Ferran Hernández (que ja la va rebre l’any passat), 
que ha estat distingit amb un trofeu especial. 



En el marc de l’àpat, s’han lliurat els premis de l’Open 4 Estacions, 
campionat que organitza el Circuit d’Osona, el vencedor del qual ha estat 
Ivan Noguera. La trobada també ha servit per escollir l’oficial de l’any, que 
elegeixen els mateixos oficials presents a l’acte. Enguany, el guanyador ha 
estat Manel Alba, de Sant Quirze de Besora. 

Joan Panadès, president de l’Escuderia Osona, ha clos l’acte agraint la tasca 
de tots els col·laboradors de l’entitat, oficials i treballadors del Circuit 
d’Osona. També ha anunciat que enguany es continuarà celebrant la 
jornada de portes obertes, que va tenir un gran èxit de públic l’any 2012.  

 

Més informació, al nostre web: www.escuderiaosona.com 


