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Ocupació
El Circuit de Barcelona-Catalunya es caracteritza per ser una infraestructura esportiva polivalent 
capaç d'acollir tota classe d'activitats. La seva aposta segueix essent la de generar oportunitats i 
oferir solucions gràcies als seus espais i per això, un any més, tanca la temporada amb altes xifres 
d'ocupació. Més enllà de les competicions purament esportives, el traçat barceloní ha tingut un 
total de 307 dies d'activitat, una xifra bastant similar a la de 2017 (amb 318 dies). Això represen-
ta un 84% d'ocupació. La filosofia del Circuit queda reflectida amb el desglossament de les 
dades: 239 dies de lloguers i 68 dies de curses del total de 307. Aquest any s'han invertit 36 dies 
en la realització d'obres i tasques de manteniment, concentrats majoritàriament al gener, amb 
el reasfaltat i l'ampliació de l'escapatòria de l'actual revolt 13 del traçat MotoGP™.

Ha estat un altre any d'experiències úniques que proporcionen una vista polièdrica del món del 
motor a tots aquells que ho desitgen, no només als aficionats: entrenaments privats i col·lectius 
(tant dels campionats automobilístics, com motociclistes i ciclistes), jornades d'incentius i de 
formació, cursos de conducció, filmacions, presentacions, esdeveniments i moltes altres activi-
tats d'allò més variades.
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ASsistÈncia

RepercuSsió preMsa escrita
A nivell mediàtic, el Circuit de Barcelona-Catalunya s'ha 
tornat a situar en el focus de l'atenció. No només per les 
competicions esportives sinó per totes les activitats que ha 
acollit. Segons dades d'Acceso Group, l'impacte obtingut 
en premsa escrita ha estat de 8.127.087 €, millorant els 
gairebé set milions (6.944.895 €) de l'any passat, que ja 
representaven un increment significatiu respecte al 2016 
(4.491.816 €). En dos anys, la quantitat de peces periodísti-
ques publicades sobre temes relatius al Circuit i a la seva 
activitat pràcticament s'ha triplicat, passant de 700 notícies 
a un total de 2.004.
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FORMULA ONE TEST DAYS - del 18 al 21 de febrer
del 26 de febrer a l’1 de març

Febrer

24 HORES DE BARCELONA D’AUTOMOBILISME - TROFEU FERMÍ VÉLEZ
Del 30 d’agost a l’1 de setembre

AGOST

SUBJECTE A CANVIS

CAMPIONATS DE CATALUNYA D’AUTOMOBILISME / CER - 9 i 10 de novembre

NOVEMBRE

V DE V ENDURANCE SERIES - 23 i 24 de març

MARÇ

ESPÍRITU DE MONTJUÏC - del 5 al 7 d’abril  
CATALUNYA FIA WORLD RALLYCROSS - 27 i 28 d’abril

ABRIL

MAIG

24 HORES DE CATALUNYA DE MOTOCICLISME - del 5 al 7 de juliol
EUROPEAN LE MANS SERIES - del 19 al 21 de juliol
FIA WEC PROLOGUE - 23 i 24 de juliol

JULIOL

JUNY

BICIRCUIT FESTIVAL - 7 i 8 de setembre
INTERNATIONAL GT OPEN - 21 i 22 de setembre
FESTIVAL DE LA VELOCITAT DE BARCELONA - del 27 al 29 de setembre

SETEMBRE

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2019 - 10, 11 i 12 de maig
FORMULA ONE TEST DAYS - 14 i 15 de maig
CAMPEONATO DE ESPAÑA CETELEM DE SUPERBIKE - 25 i 26 de maig

FIM CEV REPSOL INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP  - 8 i 9 de juny
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA DE MOTOGP™ - 14, 15 i 16 de juny
TEST DE MOTOGP™ - 17 de juny
TEST DE MOTO2™ i MOTO3™ - 18 de juny
CAMPIONATS DE CATALUNYA DE MOTOCICLISME - 30 de juny



CURSES
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Formula One Test Days  (18-21 de febrer / 26 de febrer-1 de març) 

La temporada 2019 constarà de 19 esdeveniments esportius al Circuit de Barcelona- Catalunya, el qual serà 
escenari d'acollida d'un total de 4 campionats del món, certàmens d'una gran exigència i fama a escala 
global. Als ja històrics Fórmula 1 i MotoGPTM; juntament amb el més recentment incorporat Rallycross; se 
suma el Mundial de Resistència (FIA WEC), que durà a terme els seus entrenaments de pretemporada. 
Com és habitual, aquests esdeveniments no són només competicions esportives, sinó que converteixen el 
Circuit en un espai apte per a tots els públics, amb propostes gastronòmiques, culturals i d'oci.

Juntament amb el FIA WEC, les European Le Mans Series (ELMS) es posicionen com l'altra gran novetat 
del curs 2019, formant un tòtem impossible de passar per alt: les millors curses de resistència trepitjaran 
l'asfalt català en un període d'una setmana. Però, a més, hi ha moltes altres competicions de turismes, GT’s, 
monoplaces i motocicletes que operen en l’àmbit europeu; com el Festival de la Velocitat de Barcelona 
amb les Blancpain GT Series, o l’International GT Open; i a nivell nacional, com l’ESBK (nom que ha adop-
tat el RFME CEV) o el CER. Una altra de les clares apostes del Circuit segueix essent la competició amb segell 
propi: les 24 Hores de Motociclisme i les 24 Hores d'Automobilisme tornen a ser tot un clàssic present al 
calendari i segueixen sumant anys d'història.

Tampoc faltaran els Formula One Test Days, no només amb la pretemporada al complet, sinó també durant 
la temporada (al maig); així com uns tests de MotoGPTM després de la celebració del Gran Premi, al juny.

La pista catalana torna a ser la seu exclusiva dels únics entrenaments oficials de pretempo-
rada de la categoria reina de l'automobilisme. Durant vuit dies, el Circuit es converteix nova-
ment en el laboratori de proves de les escuderies de Fórmula 1. Del 18 al 21 de febrer durant una 
primera setmana; i del 26 de febrer a l'1 de març durant la segona; els assaigs hivernals acaben 
revelant al món totes les novetats abans que la caravana mundialista comenci a moure's al 
març. Dies essencials per definir el monoplaça que lluitarà pel títol mundial del 2019. A més, 
les noves alineacions de pilots s'estrenaran a Barcelona, en un any que presenta significants 
variacions.

Després del Gran Premi al maig, les escuderies seguiran al Circuit de Barcelona-Catalunya i 
duran a terme dues jornades oficials de test de temporada.
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Organitzat pel promotor V de V Sports, el certamen és una excel·lent combinació de pilots expe-
rimentats i pilots nouvinguts, que demostraran les seves habilitats els dies 23 i 24 de març. 
El campionat francès visita per vuitè any consecutiu la pista barcelonina, reunint més d'un 
centenar de vehicles que realitzaran proves de resistència que s'estan convertint en tot un 
clàssic, com per exemple “Les 6 Hores de Catalunya” o “Les 4 Hores de Catalunya”, així com 
moltes altres curses a l’esprint.

Calendari 2019

V de V Endurance Series   (23 i 24 de març)

Espíritu de Montjuïc   (5-7 d’abril)

Un autèntic viatge al passat per viure’l en família. La immersió a anys enrere és possible gràcies 
a un elenc envejable de cotxes clàssics i curses que, d'alguna manera, homenatgen aquelles 
mítiques proves que es disputaven a la muntanya màgica de Montjuïc durant la dècada dels 
60 i 70. Un punt de trobada idoni per a nostàlgics que vulguin reviure les èpoques clàssiques 
amb tres dies d'autèntica festa. Amb la col·laboració de Escuderia Targa Iberia, el Circuit es 
transformarà; el pàdoc acollirà un programa variat d'activitats temàtiques i d'època per a 
tots els públics. Mentrestant, a la pista es deixen veure campionats com The Greatest Trophy, 
Sixties Endurance, Heritage Touring Cup, etc.
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L'espectacular especialitat que combina asfalt i sorra torna amb els seus vehicles compactes 
d'alt rendiment. Per cinquè any consecutiu, aquestes unitats que superen els 600 CV s'exhibeixen 
a la zona de l'Estadi amb les seves arrencades i avançaments. Combinant pilots procedents dels 
ral·lis i de velocitat, no deixa indiferent a ningú. Aquesta disciplina ha estat provada per autèntics 
professionals com Petter Solberg, Mattias Ekström, Sébastien Loeb o Johan Kristoffersson.

La prova al Circuit de Barcelona-Catalunya és la segona del calendari del Campionat del Món de 
Rallycross i se celebra els dies 27 i 28, dins del context del Horse Power Festival, un esdeveni-
ment que comptarà amb una àmplia varietat d'activitats i àrees relacionades amb el motor aptes 
per a petits i grans.

Calendari 2019

Catalunya FIA World Rallycross  (27 i 28 d’abril)
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La cinquena prova del Campionat del Món FIA de Formula One tindrà lloc del 10 al 12 de maig. Un 
cap de setmana per vibrar amb l’exhibició més gran d'automobilisme amb campions del món de la 
talla de Lewis Hamilton i Sebastian Vettel; o amb el pilot de casa, Carlos Sainz. Després dels Grans 
Premis a Austràlia, Bahrain, Xina i Azerbaidjan, el d'Espanya serà punt d'arrencada per a altres 
campionats com ara GP3, Fórmula 2 o Porsche Mobil 1 Supercup.

A més de l'intens programa a pista, els aficionats vibraran amb la festa de la Fórmula 1. Pit- walk, 
Open Track, animacions, música, gastronomia, activitats per a tots els públics i moltes altres 
propostes que faran les delícies dels assistents en un cap de setmana memorable. El dimarts 14 i 
el dimecres 15 de maig, el campionat realitzarà dues jornades de test.

Calendari 2019
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FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2019  (10-12 de maig)



Promogut per Dorna, empresa catalana que des de 1992 té els drets del Campionat del Món de 
MotoGP™, el FIM CEV Repsol International Championship és la plataforma perfecta perquè pilots 
amb aptituds de tots els racons del món aprenguin i desenvolupin les seves trajectòries en un 
entorn de màxima professionalitat. El FIM CEV Repsol International Championship arribarà a 
l'equador de la temporada al Circuit, un certamen que ostenta la categoria de campionat 
internacional, regit per la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Els dies 8 i 9 de juny 
se celebraran curses de diferents categories, on destaquen la quantitat i qualitat dels seus 
inscrits. Amb pilots nacionals i internacionals, les proves són emocionants de principi a fi.

Calendari 2019

FIM CEV Repsol International Championship  (8 i 9 de juny)
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Campionat d’espanya Cetelem de Superbike (25 i 26 de maig)

El nacional de velocitat de motociclisme, fins ara conegut com a RFME CEV i que passa a ser el Campio-
nat d'Espanya Cetelem de Superbike (ESBK); portarà al Circuit les futures promeses del motociclis-
me. És un altre dels campionats que comença a perfilar-se com un dels més fidels des de fa uns anys i 
que opera com a plataforma de formació i de promoció de molts joves. Més de cent pilots i vuit 
curses per gaudir del ritme frenètic i dels avançaments en diferents categories. L'alt nivell del certa-
men queda patent amb la presència habitual d'una gran varietat de nacionalitats.



Una de les cites més estimades pels aficionats, el Campionat del Món de MotoGP™, que trepitjarà 
terres catalanes del 14 al 16 de juny amb la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya 
de MotoGP™. Com és habitual, diversos pilots de casa, alguns d'ells pluricampions com Marc 
Márquez, sense oblidar d’altres com el seu recentment estrenat company d'equip Jorge Lorenzo, 
o la llegenda Valentino Rossi.
Al llarg del cap de setmana, els aficionats podran divertir-se amb una àmplia proposta d'activi-
tats pensades per gaudir tant del que succeeix a la pista com fora. Podran viure la visita al ‘pitla-
ne’, lloc a on veuran de ben a prop els boxs dels diferents equips, així com també tindran l'oportu-
nitat d'aconseguir autògrafs i fotografies dels pilots. Com a novetat, el cim del motociclisme 
realitzarà dues jornades de test després de la celebració del Gran Premi: el dilluns 17 sortirà a 
pista MotoGP™, i el dimarts ho farà Moto2™ i Moto3™.

Calendari 2019

Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™
(14-16 de juny)
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Els Campionats de Catalunya de Motociclisme viuran un intens cap de setmana al Circuit de 
Barcelona-Catalunya amb la celebració de les curses puntuables pel certamen organitzat per la 
Federació Catalana de Motociclisme, en el qual també es puntua per al Campionat Mediterrani de 
Velocitat i el Campionat de Catalunya de Velocitat de Clàssiques. D'aquesta manera, una gran 
varietat de motos, pilots i categories passaran per la pista del Circuit, assegurant l'emoció. A 
més, algunes de les categories, a punt de tancar les seves temporades, poden decidir els seus 
campions al Circuit. Entre els participants es troba, per exemple, la Copa Rieju RS3, la Copa 
Honda CBR300R, Open 600 i Open 1000.

CampIONATS de Catalunya de MotociclismE  (30 de juny)

Les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme compleixen 25 anys d'història, una prova que ha marcat 
l'inici de l'estiu des de 1995, quan el traçat català va heretar la màgia de les 24 Hores de Montjuïc, 
disputades de 1955 a 1986. Una cursa perquè tant pilots amateurs com professionals se sentin 
protagonistes, combinant diversos elements per fer d'ella tot un referent nacional en el món de la 
resistència. La sortida es realitza a les 12 h del dissabte i en forma d'espiga, a l'estil ‘Le Mans’. En la 
lluita per la victòria, motos homologades de sèrie destinades a mostrar el seu potencial i dividi-
des en diferents categories: EWC, Superstock 600 i 1000, i Open Superbikes.

24 Hores de Catalunya de Motociclisme  (5-7 de juliol)



European Le Mans Series  (19-21 de juliol)

Un dels campionats d'automobilisme de resistència més ben posicionat torna al Circuit per 
completar la tercera prova de la seva temporada esportiva. Els participants, reunits en les 
categories de prototips LMP2 i LMP3, així com en la de GT’s LMGTE, faran front a una cursa de 
4 hores de durada. Una oportunitat única per als amants de la resistència, que podran tornar 
a gaudir del certamen després d'uns anys d'absència. Sent un campionat europeu, hi haurà 
una gran varietat de pilots de nacionalitats diferents, representant a equips professionals.

Calendari 2019

El Campionat del Món de Resistència farà una parada al Circuit de Barcelona-Catalunya per dur 
a terme els assaigs oficials abans de l'inici de la propera temporada. L'esdeveniment reunirà a 
alguns dels millors pilots i marques del món, que protagonitzaran un total de dues jornades 
de rodatge per la pista catalana. El FIA WEC congrega prop de 30 equips dividits en diferents 
categories: les de prototips (LMP1, LMP2) i les de GT (LMGTE PRO, LMGTE AM), un espectacle 
digne de ser presenciat en directe. Cadascun d'aquests vehicles inscrits és pilotat per grups 
de fins a 3 pilots. En total, prop d'un centenar de participants amb les seves respectives 
formacions al Circuit.

FIA WEC Prologue  (23 i 24 de juliol)
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24 HorEs de Barcelona d’AutomoBilismE
TrofeU Fermí Vélez  (30 d’agost-01 de setembre)

Passats els 20 anys de tradició, arriba la 21a edició d'aquesta prova de resistència que acostuma 
a reunir al voltant de 60 equips procedents de tot el món amb pilots professionals, amateurs i 
“gentleman”. Per novè any consecutiu, la cursa compta amb la col·laboració dels promotors 
holandesos Creventic, organitzadors entre altres de les 24 Hores de Dubai, la qual cosa dota la 
prova d'una major participació de vehicles internacionals. Amb una varietat d'inscrits dels 
quals destaca la qualitat i la bellesa dels vehicles, aquest any es disputaran tant les GT Series 
com les TCE Series. La cursa de 24 hores de durada es disputarà sobre el traçat FIA de 4,655 km.

Calendari 2019

BiCircuit Festival  (7 i 8 de setembre)

La bicicleta cobrarà tot el protagonisme al Circuit de Barcelona-Catalunya amb el BiCircuit Festi-
val, previst els dies 7 i 8 de setembre. Durant aquest cap de setmana, el soroll dels motors 
donarà pas a les competicions ciclistes a la pista i a una gran varietat d'activitats relacionades 
amb el món del ciclisme i un programa ple d'activitats familiars i per a tots els públics.
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International GT Open  (21 i 22 de setembre)

Serà la penúltima prova de l'any d'aquest certamen organitzat per GT Sport. Això es tradueix en 
emoció, nervis i molt en joc abans de donar per tancada la temporada. A les últimes edicions, el 
Circuit ha comptat amb la participació d'alguns pilots de casa, un altre al·licient més del cap de 
setmana. Aquest reconegut campionat de GT europeu oferirà durant els dos dies un atractiu 
programa amb moltes més curses.

Calendari 2019

Festival de la VelociTaT de Barcelona  (27-29 de setembre)

L'esdeveniment pretén ser una celebració per a tots els públics novament, a on els espectadors 
gaudiran de les categories més importants de la competició d'avui dia, així com de contingut 
addicional per a tots els públics al pàdoc del Circuit. El míting portarà les ‘Blancpain GT Series’ 
que correran a Barcelona per tancar aquí la seva temporada. Com a contingut paral·lel, els 
aficionats podran gaudir amb els GT Sport Club, la Formula Renault Eurocup i la Porsche 
Carrera Cup.
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CampIONATS de Catalunya d’AUTOMOBILISME-CER
(9 i 10 de novembre)

El Circuit de Barcelona-Catalunya baixarà el teló amb la disputa de dos certàmens durant un 
mateix cap de setmana: els Campionats de Catalunya d'Automobilisme (CCA) i el CER (Cam-
pionat d'Espanya de Resistència). És una de les cites preferides de resistència dels equips 
nacionals, amb curses de gran qualitat i una alta participació. Turismes i GT’s compartint 
pista i exhibint talent. Com sol succeir, hi haurà una macedònia de campions per coronar en 
el traçat català.

Calendari 2019
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