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Esports

Circuit de Catalunya

La  història  de  Catalunya  va  començar  el  24  de 
febrer de 1989,amb l’ajuda del Consorci format per 
la Generalitat de Catalunya, el RACC i l’Ajuntament 
de Montmeló. Aquell dia es va col·locar la primera 
pedra.

Cinc dies després de la seva inauguració, el Circuit 
de Catalunya va acollir la primera cursa oficial el 
Campionat d’Espanya de Turismes i va aconseguir la 
victòria l'eix pilot de F1, Lluís Pérez Sala el 10 de 
setembre de 1991.

El 29 de setembre es va disputar el 35è Gran Premi 
d’Espanya  de  F1  i  el  mundial  de  motociclisme 
arribaria  un  any  més  tard  amb  el  Gran  Premi 
d’Europa,  nom  que  canviar  pel  de  Catalunya  a 
partir de l’any 1995.

La Nova Xicana.

Una de les últimes instal·lacions d’aquest circuit ha 
estat  la  remodelació  de la  nova  xicana  que està 
situada  entre  els  revolts  d’Europcar  i  de  New 
Holland. Aquesta corba s'ha fet amb la finalitat de 
millorar la seguretat del Circuit i, alhora, afavorir 
la possibilitat que hi hagi més avançaments. 

Les noves escapatòries han estat asfaltades, és  l' 
última  tendència  als  circuits  perquè  els  vehicles 
puguin tornar a la cursa si surten del traçat. També 
s’ha  instal·lat  un  nou  sistema  de  barreres, 
anomenat F-1 Tec-Pro, que és capaç d’absorvir un 
impacte de fins a 200 km/h. 

 En un principi, el nou recorregut només s’utilitzarà 
per a la fórmula 1, mentre que per les motos es 
continuarà 

D’aquesta  manera  s’aconsegueix  una  reducció 
important  de  velocitat  a  tres  punts  crítics,  els 
revolts Europcar i New Holland i a l’entrada al pit-
lane.  En  un  principi,  el  nou  recorregut  només 
s’utilitzarà per a la fórmula 1, mentre que per les 
motos  es  continuarà  utilitzant  el  recorregut 
original. 

  

 

El Circuit  de Catalunya disposa amb unes unes 
instal·lacions amb capacitat de donar servei des 
de les curses més importants fins als lloguers mes 
específics. Aquí tenim els traçats de cada un dels 
Grans Premis: 

-Traçat Gran Premi FIA: 4.655 metres.

- Traçat Gran Premi FIM: 4.727 metres.

- Traçat Nacional Cotxes: 2.977 metres.

- Traçat Nacional Motos: 3.049 metres.

- Traçat Escola: 1.703 metres.
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