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L’Escuderia Osona i Evo Kids Racing s’uneixen per 
crear un nou equip de motos 

 

-  Evo Kids Osona impulsarà la promoció de joves pilots 

-  La presentació de l’equip es farà aquest dissabte, en el marc 
del sopar anual de l’Escuderia Osona 

 

Evo Kids Racing, equip dirigit per en David Brunet, amb una llarga i 
destacada trajectòria a les competicions de promoció del motociclisme, i 
Escuderia Osona han creat Evo Kids Osona, un nou equip de motos que 
impulsarà la promoció de joves pilots. L’objectiu d’ Evo Kids Osona es 
facilitar l’accés de noves promeses  a les graelles de les copes de promoció i 
donar-els-hi un servei personalitzat, satisfent totes les necessitats per a la 
pràctica del motociclisme de competició i facilitant la seva progressió, amb 
una formació de caràcter integral. 
 
Evo Kids Osona disposa dels recursos humans i mitjans tècnics per garantir 
l’evolució dels pilots i ajudar-els a assolir els objectius que es proposin. Per 
això, la seva estructura va més enllà de l’habitual en un equip de motos i 
proposa un seguit d’activitats complementàries: jornades d’iniciació al 
motociclisme per als mes joves, cursos de tècniques i perfeccionament de 
pilotatge per als iniciats i aules tècniques per mecànics. 
 
El nou equip de motos es presentarà de manera oficial aquest dissabte, dia 
22 de gener, en el marc del sopar anual de l'Escuderia Osona. 



Per començar, curs de pilotatge 
 
Una de les primeres activitats d’EVo Kids Osona seran els cursos d’iniciació 
al motociclisme i tècniques de pilotatge. La iniciativa va adreçada a aquells 
nens i nenes que desitgin gaudir per primera vegada d’una motocicleta de 
competició o a joves pilots que vulguin millorar el seu nivell.  
 
Les jornades es duran a terme durant els mesos de febrer i març. Tindran 
una part teòrica, on es repassaran els temes relacionats amb els aspectes 
del pilotatge, posta a punt de les motocicletes i algunes nocions bàsiques de 
mecànica; i una part pràctica, amb activitats a la pista, donant atenció 
personalitzada a cada pilot amb l’assessorament de pilots en actiu amb 
experiència recent a les copes de promoció.  
   
Es valorarà el nivell i l’experiència dels joves per tal d’adaptar de forma 
personalitzada les activitats a realitzar. L’equip disposa de motocicletes i 
l’equipament necessari per a la pràctica de l’activitat per aquells que sigui la 
primera vegada que s’apropin a gaudir de l’esport del motociclisme. 
 
Si voleu mes informació podeu trucar al 627 265 274 o passar un correu 
electrònic a evokidsosona@escuderiaosona.com 


