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El Ral·li Osona torna després de dos anys amb un 
recorregut renovat i un gran cartell  

 

- La prova manté els emblemàtics trams de la Vola i la Trona, i 
incorpora la Costa dels Gats, Fontfreda, el Coll de Mansa i la 
prova especial del Cobert  

- Pons, Vila, Vinyes, García, Agustina, Soler i Cornet intentaran 
posar les coses difícils a Orriols 

 

El Ral·li Osona torna amb força a les carreteres osonenques després 
de dos anys, ja que el 2020 es va d’haver de suspendre a causa de la 
pandèmia. La prova, referent del calendari català, arribarà així ja a la 
seva 52a edició, amb algunes novetats importants.  

L’Escuderia Osona ha preparat per aquest any un espectacular 
recorregut que de ben segur farà gaudir tots els aficionats del motor. 
El ral·li se celebrarà el 3 i 4 de juliol i comptarà amb sis trams 
cronometrats, amb 12 passades, entre les què ja no s’hi inclouen les 
de la Súper Especial al Circuit d’Osona, actualment en obres, que tant 
èxit ha tingut en les últimes edicions. En total, els participants hauran 
de fer 513,014 quilòmetres, dels quals 102,528 seran cronometrats. 

El Ral·li Osona repeteix el seu format inicial d’un dia de competició, al 
qual es va retornar ara fa dos anys. En relació a 2019, manté dos 
dels seus trams més emblemàtics: la Vola i la Trona. La resta són 



trams nous, que ja s’han utilitzat en algunes ocasions durant la 
història de la prova. 

La festa del motor osonenca s’organitzarà en dos bucles: el matí amb 
la Trona, la Costa dels Gats i la prova especial del Cobert; i la tarda-
nit amb la Vola, Fontreda i el Coll de Mansa. A cada un dels bucles es 
faran dues passades per cada tram. 

 

El Circuit d'Osona, centre neuràlgic 

La cursa presenta un altre al·licient, que permetrà gaudir del ral·li de 
ben a prop. El parc d’assistència es trasllada enguany al Circuit 
d’Osona, que passarà a ser el veritable centre neuràlgic de la prova. 

La sortida del ral·li es farà a les 09.01 hores de dissabte, al Circuit 
d’Osona. L’arribada, ja a la matinada de diumenge (00:18 h) i la 
cerimònia del podi (00:30 h) es faran a les mateixes instal·lacions.  

Les verificacions tècniques i administratives dels vehicles tindran lloc 
a partir de les cinc de la tarda de divendres, 2 de juliol, també al 
Circuit d’Osona. 

El Ral·li Osona puntuarà per a diversos campionats i trofeus: el 
Campionat de Catalunya de Ral·lis, el Campionat de Catalunya de 
Promoció, el Trofeu de Catalunya de Ral·lis Esprint, el Volant RACC, la 
Challenge Michelin, la Challenge Pirelli RallyCAT i la Challenge Saxo. 

Els vehicles inscrits al Trofeu de Catalunya de Ral·lis Esprint només 
faran la primera secció del ral·li: la Trona, la Costa dels Gats i el 
Cobert.  

L’Escuderia Osona dedicarà el ral·li a la memòria de Ferran Moreno, 
cap d’oficials del club, traspassat recentment. Per això, la prova 
portarà el nom de Ral·li Osona Memorial Ferran Moreno Benito.  

 

El Ral·li Osona més obert dels últims anys 

L’espectacle del 52è Ral·li Osona està més que garantit, amb una 
participació de luxe, amb un total de 64 vehicles i pilots. 

La flor i nata de l’automobilisme català no s’ha volgut perdre la cita a 
la nostra comarca. La llista inclou els primers classificats del 
campionat absolut, així com el d’asfalt, a més d’alguns grans equips 



que hi participen de manera esporàdica i que també aspiren a la 
victòria. 

El Ral·li Osona puntua per al Campionat de Catalunya de Ral·lis, amb 
un coeficient molt elevat. El resultat pot ser decisiu de cara a la 
classificació final. A les travesses per pujar al més amunt del podi, 
alguns noms propis. 

El gran favorit de la prova tornarà a ser, sens dubte, Albert Orriols 
(Escuderia Osona), ben posicionat en el campionat català absolut i 
asfalt, però amb una prova menys que els seus rivals. Una victòria en 
el Ral·li Osona li podria donar l’empenta necessària per situar-se líder 
dels dos campionats. 

Orriols ja es va imposar en el Ral·li Osona fa dues edicions, després 
d’un frec a frec vibrant amb Josep M. Membrado. I és que el seu 
historial a la prova és impressionant: tres victòries i nou podis en les 
últimes 12 edicions. 

Però no ho tindrà fàcil. Al Ral·li Osona també hi participaran Eduard 
Pons (Baporo Motorsport), líder actual dels campionats català absolut 
i d’asfalt; Aleix Vila (Biela Club Manresa) i Joan Vinyes, el veterà pilot 
andorrà, campió d’Espanya en diverses ocasions.  

Sense oblidar altres pilots capdavanters, com el sorprenent podi de 
l’última edició, amb els tres pilots al complet, que miraran de tornar a 
repetir els magnífics resultats: el darrer vencedor del Ral·li Osona, 
José Luís García (Tipo Racing Team By Vsport); Xavier Agustina 
(Escuderia Lleida) i Josep M. Soler (Escuderia Osona). Ni tampoc 
Ramon Cornet (Escuderia Osona), bon coneixedor del terreny i que 
no renuncia a donar la campanada.  

 

El Ral·li Osona s’apunta a Telegram 

Com a novetat d’enguany, podreu consultar totes les informacions del 
ral·li al minut, a través de la xarxa social de Telegram. Podeu seguir-
nos clicant aquí: https://t.me/rallyosona 

 

Més informació, mapes i horaris: www.escuderiaosona.com 


