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  L'Escuderia Osona clou la temporada amb 5 títols i
16 podis als campionats catalans i estatals

 - Francesc Cucharrera, Ramon Costa, Xevi Casas, Eduard Melgar i 
Gerard Andreu triomfen en les seves disciplines 

Els pilots i copilots de l’Escuderia Osona han tornat a signar aquest 2016 una 
de les millors temporades dels últims anys, amb cinc títols: Francesc 
Cucharrera, Ramon Costa, Xevi Casas, Eduard Melgar i Gerard Andreu. A més, 
els nostres equips han pujat al podi en 16 campionats catalans i estatals.

AUTOMOBILISME

Autocròs Marc Batlle ha tornat a rubricar un gran any: ha quedat segon al 
Campionat de Catalunya d’Autocròs, en una temporada molt renyida; i ha 
aconseguit un tercer lloc al Campionat d’Espanya, en la divisió Carcross, en un 
final en el que va patir molts problemes mecànics.

Ral·li Ramon Cornet i Dani Noguer, després de la seva victòria l’any passat al 
Volant RACC, han fet el salt a la Copa Kobe Motor, d’abast nacional. L’equip 
osonenc ha tingut un gran debut, amb una segona classificació final, anant de 
menys a més i guanyant la darrera prova, el ral·li PozoBlanco.

El seu relleu al Volant RAC l’han agafat Pep Bassas i Jaume Poch. El tàndem de
l’Escuderia Osona ha aconseguit el subcampionat en una de les temporades 
mes renyides dels últims anys. Tres equips van tenir opcions fins a l’última 
prova, el ral·li 2000 Viratges, de guanyar el títol.



Eslàlom Ramon Costa s’ha proclamar campió català d’Eslàlom, en la categoria 
de Turismes.

Ecosèries Xevi Casas s’ha emportat per fi el títol del campionat català 
d’ECOseries, després de dos anys consecutius aconseguint el subcampionat.

Kàrting Ekaitz Elorz ha tornat a estar el nostre representant més brillat al 
Campionat de Catalunya de Kàrting, on ha pujat al podi un altre cop, amb un 
tercer lloc a la categoria de benjamins.

MOTOCICLISME

Campionat del Mediterrani de Velocitat Gran temporada de dos 
representants de l’Escuderia Osona en aquesta competició: Eduard Melgar s’ha
proclamat campió de la Copa Honda CBR 300R, i Aurel Nyul-Berlaque, 
subcampió de la Copa Honda CBR 250R.

Promovelocitat També bona actuació dels nostres pilots en aquesta 
disciplina: Ari Mestres ha quedat segon a la classificació final de la categoria 
PromoCat2 2 Temps, i Aitor Sierra, tercer a la de la PromoCat2 4 Temps.

Supermotard Francesc Cucharrera, en el seu primer any competint sota el 
paraigües de l’Escuderia Osona, ha revalidat el títol del campionat català en la 
categoria SM1. La nombrosa participació del nostre club s’ha reflectit en una 
gran temporada, amb cinc podis finals:  Xavier Rossell, segon a l’SM4;  Aleix 
Millán, segon a l’SM85; Marc Cortell i Xavier Pons, segon i tercer a l’SM Road; i 
Aaron Fernández, tercer a l’SM sots 18.

Pel que fa al Campionat d’Espanya de Supermoto, Cucharrera i Gerard Solano 
han quedat segons de les seves categories, Open i Master 35 respectivament. 

Mini resistència Gerard Andreu ha continuat la seva progressió i s’ha 
proclamat campió en la categoria Serie, fent parell amb Cristian Gorriz. Sergi 
Moret i Joaquim Rabionet, per la seva banda, han quedat segons a la Challenge
Rieju Pro.

Més informació, al web Escuderia Osona: http://www.escuderiaosona.com/


