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Evo Kids Osona signa  

una primera temporada excel·lent 

 
 

- El nou equip de motos de l’Escuderia Osona tanca l’any amb 
dos campionats i dos subcampionats 

- Un total de 14 pilots han participats a diferents curses 

 

Evo Kids Racing, equip dirigit per Xavier Olivés com a Director Esportiu i 
David Brunet com a Director Tècnic, amb una llarga i destacada trajectòria 
a les competicions de promoció del motociclisme, i Escuderia Osona van 
crear a principis de l’any 2011 Evo Kids Osona, un nou equip de motos que 
tenia per objectiu la promoció de joves pilots. Ara, un cop finalitzada la 
primera temporada, és hora de passar balanç. 

Els números estan aquí. El primer any del nou equip de motos de 
l’Escuderia Osona ha estat esplèndid. Un total de 14 pilots han corregut 
amb l’equip: quatre al Campionat Mediterrani de Velocitat (CMV) i 10 a la 
Copa de Catalunya de Promovelocitat (sis han corregut a la majoria de les 
curses i els altres quatre van debutar a la darrera prova a Móra d’Ebre). A 
més, Ferran Hernández, que corria a la Promovelocitat, també ha disputat 
la Copa de Catalunya de Supermotard. 

A més de l’èxit de participació, Evo Kids Osona ha obtingut uns grans 
resultats. Així, Illán Fernández s’ha proclamat campió de Pre GP 125, al 
CMV; i Ferran Hernández també ha estat el vencedor de la Copa de 
Catalunya de Supermotard en la categoria SM Promo65. A la 
Promovelocitat, Ivan Vázquez i Marc Garcia s’han classificat segons al 
campionat, en les categories de Promo 50 i Promo 70 respectivament. 

 



Campionat Mediterrani de Velocitat 

PRE GP 125 El gran dominador de la temporada ha estat Illán Fernández, 
que ha sabut administrar la seva avantatge i s’ha proclamat campió. El pilot 
asturià d’Evo Kids Osona ha demostrat una regularitat impecable i una gran 
capacitat per rodar en llocs capdavanters. 

Santi Mangas i Guillem Espinosa, per la seva part, han anat millorant cursa 
rere cursa i han acabat als llocs mitjos de la taula. 

CHALLENGE 80 En aquest categoria, Borja Sánchez ha demostrat les seves 
grans dots de pilotatge. Ha finalitzat el campionat en una meritòria sexta 
posició. 

 

Copa de Catalunya de Promovelocitat 

PROMO 50 Iván Vázquez ha estat lluitant durant tota la temporada per les 
places del podi i ha quedat segon al campionat.  El pilot d’Evo Kids Osona 
ha rubricat una temporada sensacional, on només ha estat superat pel 
campió Michael Parra. 

En aquesta categoria han corregut dos pilots més del nostre equip: Genís 
Navarro i Iker Vera, que han mostrat la seva progressió, i Sergi Dura, que 
va debutar a la darrera cursa. 

PROMO 70 En aquesta categoria també s’han aconseguit grans resultats. 
Marc Garcia, que ha estat lluitant pel títol durant tota la temporada, s’ha 
classificat en segona posició del campionat. Ferran Hernández, per la seva 
part, ha estat quart, a molts pocs punts dels tercer classificat. 

Gino Navarro ha  ocupar una treballada onzena posició final. Per altra 
banda, dia de debuts en aquesta categoria a la darrera cursa de Móra 
d’Ebre, amb tres pilots del nostre equip: Guillem Erill, Marc Salinas i Martín 
Garcia. 

 

Copa Catalana de Supermotard 

SM PROMO 65 El campió d’aquesta categoria ha estat Ferran Hernández, 
que ha rubricat una temporada excel•lent. El pilot ha guanyat nou de les 10 
mànegues de les cinc curses que ha disputat. 

 

 

 



La filosofia d’Evo Kids Osona 

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. 


