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 Pedro Martínez de la Rosa
Nascut a  Barcelona el  1971 en el  si  d'una família 
industrial,  de  la  Rosa,  empès  per  l'afició  familiar, 
començà la seva carrera esportiva dirigint cotxes tot 
terreny teledirigits a l'edat de dotze anys, arribant a 
ser campió d'Espanya i  d'Europa. El  1988 li  arribà 
l'oportunitat  de  conduïr  un  kart al  campionat  de 
Catalunya. L'any següent va entrar en el programa 
de formació de pilots professionals de la  Federació 
Espanyola d'Automobilisme Racing for Spain, que el 
va possibilitar de proclamar-se campió d'Espanya de 
la Fórmula Fiat i la Fórmula Ford i fer alguns podis a 
la  Fórmula Renault, tant a  Espanya com al  Regne 
Unit,  arribant-se  a  proclamar  campió  d'Europa el 
1992. 

Pedro Martínez de la Rosa

El  1998 passà a la  Fórmula 1 conduint un  Jordan 
com  a  pilot  de  proves.  La  temporada  següent, 
gràcies al patrocini de Repsol, fou contractat com a 
pilot oficial per Arrows. 

Més tard,  després d'un breu pas per  Prost com a 
pilot  de  proves  després  de  la  desfeta  d'Arrows, 
passà per l'escuderia  Jaguar .Des de  2003 és pilot 
de proves de  McLaren, treball  que ha compaginat 
fent  de  comentarista  de  les  retransmissions 
televisives dels  Grans Premis de Fórmula 1.  Durant 
els  primers  anys  a  l'escuderia  britànica  no  tingué 

gaires oportunitats de fer un bon paper, però sovint 
aconseguia  quedar  als  primers  llocs  als 
entrenaments  lliures  previs  a  la  celebració  dels 
Grans Premis. 

L'anunci de l'abandonament de Juan Pablo Montoya 
li possibilità de tornar a ser pilot oficial a partir del 
Gran  Premi  de  França i  fins  el  final  d'aquesta 
temporada. 

De la Rosa acabava el seu contracte amb McLaren a 
finals de la  temporada de 2006. Un dels principals 
patrocinadors de McLaren a partir de 2007, , mostrà 
certa predisposició a pagar part de la seva fitxa en 
cas que McLaren decidís contractar-lo com a segon 
pilot  oficial.  Tanmateix,  el  novembre de  2006 
l'escuderia  britànica  va  fer  pública  el  fitxatge  de 
Lewis  Hamilton.  També  un  dels  principals 
patrocinadors de Renault, , assegurà estar disposada 
a pagar la fitxa de de la Rosa si aquest fóra fitxat 
per l'escuderia francesa després de l'abandonament 
d'Alonso,  però  Renault es  decantà  pel  pilot  finès 
Heikki Kovalainen.

Desprès de set temporades com a pilot de proves de 
l'escuderia McLaren, el gener de 2010 es confirma a 
Pedro de la Rosa com a primer pilot de l'escuderia 
Sauber per a la temporada 2010 de Fórmula 1. 

Cotxe McLaren de la temporada 2010

Fernando Alonso:
Fernando  Alonso  debutà  finalment  amb  el  seu 
Ferrari a mitjans del mes de març al Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.
 
El seu company Felipe Massa va fer-ho dos dies 
abans que ell. El pilot asturià va coincidir en pista 
amb el  tercer espanyol, Jaume Alguersuari,  que 
enguany també participa, amb el seu Toro Rosso, 
en la temporada 2010 de Fórmula 1. Cotxe Ferrari de la temporada 2010
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