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El Circuit d’Osona acull  
un espectacular inici del Supermotard  

 
 

- La cursa disputada aquest diumenge compta amb 78 pilots, 
alguns d’ells de França i Holanda 

- Ferran Hernández, de l’Escuderia Osona, mostra la seva 
superioritat a la categoria SM Promo 65 

 

El Circuit d’Osona ha acollit aquest diumenge, dia 25 de març, el Trofeu 
Mercat del Ram, la primera prova de la Copa Catalana de Supermotard. La 
participació ha estat molt bona, amb un total de 78 pilots inscrits, alguns 
dels quals han vingut des de França i Holanda. 

El temps ha acompanyat i ha estat una vetllada amb gran afluència de 
públic. El gran triomfador, com ja es habitual en aquesta espectacular 
disciplina de motos, ha estat Francesc Cucharera, que ha repetit victòria en 
la categoria reina, on s’ha imposat amb relativa facilitat. Pel que fa als pilots 
de l’Escuderia Osona, gran actuació de Ferran Hernández, que ha començat 
amb bon peu la temporada i ha guanyat la cursa d’SM Promo 65, de la que 
és l’actual campió català. En aquesta categoria, l’altre corredor de 
l’Escuderia Osona, Íker Vera, l’ha acompanyat al podi, al tercer lloc. 

En total, ha estat una matinal amb vuit curses, dues mànegues de cada 
categoria: SM Road, SM Open, SM Promo i SM Amater. A la Supermotard, el 
traçat augmenta la seva corda obrint l’àrea asfaltada del circuit a la zona de 
terra, per tal d’oferir una pista mixta, signe distintiu d’aquesta modalitat. 

 

 



OPEN 

Categoria reina, amb gran participació, fins i tot amb alguns pilots 
estrangers. L’actual campió, Francesc Cucharrera, no ha tingut rival i ha 
guanyat les dues mànegues amb 23,4 segons d’avantatge sobre el segon 
classificat, a la primera, i 17,8 a la segona. Només l’ha aguantat David 
Giménez, actual campió espanyol SM2, que ha quedat segon a la general i 
primer de la categoria d’SM Promeses, per a pilots menors de 21 anys.  

En la categoria d’SM A, el vencedor ha estat Abel Clivillé, del Motoclub Móra 
d’Ebre. 

 

PROMO 

En aquesta disciplina, per als més joves i subdividida en tres, hi han 
participat 17 pilots. Un gran nombre de participants d'aquesta categoria 
aprofita el Supermotard per preparar les proves de velocitat. 

A l’SM Promo 65, gran actuació de l’actual campió i pilot de l’Escuderia 
Osona, Ferran Hernández, que s’ha imposat amb claredat a les dues 
mànegues. En Ferran, a més, ha fet el cinquè lloc global de la cursa, 
quedant per davant de molts pilots que competien en categories superiors. 
Íker Vera, també de la nostra escuderia, ha fet un tercer i un quart lloc que 
també l’han portat al podi, al tercer esglaó. 

Joan Martínez, amb una Kawasaki, ha estat el guanyador de les dues 
mànegues de l’SM Promo 85 i el guanyador absolut de la cursa d’aquesta 
categoria. L’han acompanyat al podi Marc Luna i Toni Ortiz. 

Podi curiós a l’SM Promo 150. Els tres germans (trigèmins) Gelada han 
copsat les tres primeres posicions. Primer en Genís, després en Salvador i 
finalment en Josep. 

 

ROAD 

Oriol Lozano i la seva Honda no han donat opcions als seus rivals en 
aquesta categoria, que no utilitza el traçat de terra. Lozano s’ha imposat 
amb gran autoritat a les dues mànegues. 

El podi l’han completat Abraham Gálvez, al segon esglaó, i Javier Garcia, al 
tercer. 

 

 



SM AMATER 

Disputada lluita en la categoria SM A30 (per a majors de 30 anys), amb una 
gran participació (24 pilots). El vencedor ha estat Joan López, que s'ha 
imposat a Mathew Ford per millor temps. Els dos han guanyat una de les 
dues mànegues i a l'altre han fet segon. 

En la categoria SM A40, el guanyador ha estat Joan Serra, que ha vençut a 
les dues curses. Serra també ha aconseguit un segon i un tercer lloc en el 
global de la categoria, molt a prop de López i Ford. Els altres pilots ja han 
entrat a molta distància dels tres primers. 

 

Més informació i classificacions de totes les categories, al nostre web: 
www.escuderiaosona.com 


