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Repòquer al Ral·li Osona: Nani Roma, Xevi Pons, 
Josep M. Membrado, Jordi Gaig i Carles Llinàs  

 

- Els grans pilots catalans no s’han volgut perdre la mítica 
prova osonenca, que es disputa aquest dissabte 

- El recorregut manté els espectaculars trams d’Alpens-Les 
Lloses i del Circuit d’Osona 

- El parc d’assistència es trasllada a Olost 

 L’Escuderia Osona ha preparat per a la 45a edició del Ral·li Osona un 
espectacular recorregut amb cinc trams cronometrats, amb dues passades 
cadascun, que de bon segur faran gaudir tots els aficionats del motor. La 
prova se celebrarà el dissabte 6 de juliol per les carreteres de la comarca. 
Els trams seran els mateixos que l’any passat, en un traçat que, després 
dels canvis motivats per les obres de l’Eix Transversal, ara fa dos anys, s’ha 
més que consolidat. 

La cursa d’enguany presenta, però, una novetat important. Per primer cop 
en la història, el parc d’assistència es trasllada a Olost de Lluçanès, zona 
amb una gran tradició en el món del motor. A més, la sortida es farà, com 
l’any passat, al carrer Joan de Serrallonga de Vic, a l’aparcament entre el 
Sucre i l’estació de trens. 

Per altra banda, continuem confiant en el bonic i espectacular tram 
d’Alpens-Les Lloses, que vam recuperar fa dos anys i que es farà a la tarda. 
De ben segur que aquest tram, de gairebé 20 quilòmetres cronometrats, 
tornarà a esdevenir decisiu a la classificació final. Aquest recorregut havia 
estat molt utilitzat en anteriors ral·lis del Campionat del món. 

Per quarta vegada i després de l’èxit dels anys anteriors, el Ral·li Osona 
disputarà un tram Súper Especial a dins del Circuit d’Osona. L’espectacle, 
amb una pista de gairebé un kilòmetre, està més que garantit. Les 
passades es faran una al migdia i l’altre a última hora, com a cloenda de la 
cursa, de la mateixa manera que es va fer l’any passat. Aquest tram tindrà 
un fort component emotiu, ja que podria ser l’últim any que es disputés 
amb aquest recorregut, a causa de les obres del circuit. 



La resta de trams seran els tradicionals: la Trona i la Vola, pel matí; i la 
Costa dels Gats, per la tarda. En total, el 45è Ra·li Osona tindrà 448,93 
quilòmetres, dels quals 100,32 seran cronometrats. 

La sortida de la cursa es farà a les 9 del matí. L’arribada (21:46 h) i el 
lliurament de trofeus (00:30 h) es tornaran a fer al Circuit d’Osona. 
D’aquesta manera, el circuit esdevé un cop més el vertader centre neuràlgic 
del ral·li. 

Les verificacions tècniques i administratives dels vehicles es faran el 
divendres a partir de les 4 de la tarda, també al Circuit d’Osona. 

El Ral·li Osona puntuarà per diversos campionats i trofeus: el Campionat de 
Catalunya de Ral·lis, la Copa Catalana de Regularitat, el Volant RACC, la 
Copa Recosap i l’Open Catalunya. Els vehicles que participen en aquest 
darrer només faran la meitat del recorregut, amb cinc trams d’una sola 
passada.  En conjunt, correran un total de 104 equips. 

Mitsubishi vs Porsche 

L’espectacle del 45è Ral·li Osona està més que garantit, amb una 
participació de luxe. La flor i nata de l’automobilisme català no s’ha volgut 
perdre la cita a la nostra comarca. La llista fa patxoca: Josep M. Membrado, 
Nani Roma, Xevi  Pons, Jordi Gaig, Carles Llinàs, Climent Domingo... 

El Ral·li Osona és puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis. El 
resultat pot ser decisiu de cara a la classificació final, que aquest any està 
molt ajustada.  

Al Ral·li Osona hi arriben els dos primers classificats del campionat absolut 
només separats per cinc punts. Per un costat, el líder Jordi Gaig (Porsche 
911 GT3 RS), campió català d’asfalt de l’any passat i últim guanyador del 
Ral·li Osona. Per un altre, Carles Llinàs, de l’Escuderia Osona, segon 
classificat i campió català de ral·lis de terra de l’any 2011, enguany amb un 
vehicle molt més competitiu que en edicions anteriors, un Mitsubishi Lancer 
Evo X. Climent Domingo, també amb un Mitsubishi Lancer Evo X i tercer a 
la classificació del campionat, també reclamarà la seva part del pastís. 

Però el Ral·li Osona 2013 està més obert que mai i pot passar de tot. Hi ha 
altres aspirants de renom a la victòria, tots ells de la comarca, bons 
coneixedors de la prova.  

Un dels indiscutibles favorits serà Josep M. Membrado, aquesta vegada amb 
un Porsche 911 GT3. El pilot d’Olost ha estat el gran dominador del Ral·li 
Osona durant els últims anys, amb set victòries des del 2003, i és l’actual 
campió absolut català. No li posaran les coses fàcils altres pilots que també 
entren a les travesses, com el manlleuenc Xevi Pons (Mitsubishi Lancer Evo 
X), actual campió d’Espanya de ral·lis de terra i campió del món de ral·lis 
XWRC 2000 a l’any 2010, o el folguerolenc Nani Roma (Mini Cooper 
Countryman), un dels pilots insígnia dels Ral·lis Dakar dels últims anys. 

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


