
                                                                       
   ESCUDERIA OSONA 

Nota de premsa 
28 de setembre, 2013 

 

Marc Batlle i Raül Illamola guanyen l’espectacular 
eslàlom al Circuit d’Osona  

 
 

-  Vic tanca el Campionat de Catalunya d’enguany   

-  Els pilots de l’Escuderia Osona destaquen en una prova de 
velocitat i habilitat que combina asfalt i terra 

 

Gran tarda de motor a Vic, amb domini absolut dels pilots de l’Escuderia 
Osona. El Circuit d’Osona va acollir aquest dissabte, 28 de setembre, la 
tercera i última cita del Campionat de Catalunya d’Eslàlom, una prova de 
velocitat i habilitat que combina l’asfalt i la terra. 

La prova constava de tres mànegues. De cara a la classificació final, només 
computaven els dos millors temps de cada pilot. La vetllada va reunir 37 
pilots, alguns habituals d’altres especialitats com l’autocròs o els ral·lis. 

En la categoria de Car Cross, on hi participaven set vehicles, el vencedor va 
ser el pilot de l’Escuderia Osona, Marc Batlle. El guanyador, que havia estat 
campió d’Espanya d’autocròs, va marcar els millors temps en dues de les 
manegues, en una d’elles, estratosfèric, a 4 segons dels seus més 
immediats rivals: 1:51.9. En el registre final, va marcar 3:44. 

El van acompanyar al podi Jordi Pujol (Peu a Baix), a 5 segons en la 
classificació final de les dues millors mànegues; i David Casadevall 
(Escuderia Lleida), a 6.8 segons. 

En la categoria Turismes, els pilots de l’Escuderia Osona, bons coneixedors 
del circuit, van marcar la pauta. El guanyador va ser Raül Illamola, amb un 
Mitsubishi Lancer Evo IX, que va signar unes tres mànegues gairebé 
perfectes, amb el millor temps a totes tres. El cronòmetre final, computades 
les dues millors curses, el va deixar en 3:48.1. En acabar la cursa, Illamola 
va fer les delícies dels presents amb unes passades d’exhibició pel circuit, a 
la zona d’asfalt. 



En segona posició, a només 6.7 segons, es va classificar un altre pilot de 
l’Escuderia Osona, Dani Balasch, amb un Citroen C-2. Va completar el podi 
Josep Codinach (PCR Sport), a 8 segons del vencedor. També cal destacar 
la quarta posició de Marc Blancafort, de l’Escuderia Osona, amb un Open 
Astra 2.0 Turbo. 

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


