· Bellpuig acollirà el mundial, amb tres categories MX1, MX2 i MX femení
· El mundial femení será la gran novetat del G.P. de Catalunya de Motocròs
· Jonathan Barragán aconsegueix la seva primera victòria de l’any a Bulgària
El mes de maig serà sens dubte el més intens en el món del motor a Catalunya. En només uns dies es concentraran tres grans
esdeveniments d’abast mundial, com són el mundial de Fórmula
1 a Montmeló, el Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona, i
com a tancament d’aquest impressionant cartell, el Gran Premi de
Catalunya de Motocròs, que aquest any es disputarà els dies 16 i
17 de maig. Serà la sisena prova del campionat del món de MX1 i
MX2, i la tercera del campionat femení, que tindrà la seva tercera
cita a Bellpuig en l’estrena d’aquesta categoria al nostre país.

Barragán va guanyar una cursa a Bulgària

La cursa de Bellpuig arribarà amb el campionat a la màxima intensitat. Les dificultats meteorològiques de les últimes edicions, han aconsellat a l’equip que dirigeix Isidre Esteve a proposar una
nova ubicació al calendari, optant pel mes de maig com la millor època perquè la prova pugui desenvolupar-se en les millors condicions, i amb això, que l’espectacle dels millors pilots de motocròs
del món sigui total.
Una de les grans novetats del Gran Premi de Catalunya serà la inclusió en el programa del cap de
setmana d’una tercera categoria. Si l’any passat va ser la classe veterans, en 2009 a Bellpuig es
disputarà, per primera vegada al nostre país, la tercera prova del campionat del món femení, que
viurà el seva tercera cursa de l ‘any en el Circuit de Motocròs de Catalunya. La inclusió en el programa d’aquesta tercera categoria, farà que el pàdoc de Bellpuig sigui ampliat, per poder acollir al
complet les infrastructures dels nombrosos equips participants.
L’arrencada del mundial de motocròs 2009 ha estat complicat. En la primera prova, disputada l’últim
cap de setmana de març a Faenza (Itàlia), va regnar el caos degut a les fortes pluges, el que va
obligar a suspendre dues de les curses programades. El cap de setmana passat, al circuit de Slievo
a Bulgària, va tornar la normalitat i es van poder disputar les competicions amb total normalitat. El
pilot espanyol Jonathan Barragán, va aconseguir la seva primera victòria de la temporada, mostrant-se al llarg del cap de setmana com un dels homes més ràpids en la classe reina de MX1. En la
classe MX2 el francès Gautier Paulin és el líder i en l’estrena del certamen femení, la francesa Livia
Lancelot i l’alemanya Stephanie Laier, es van repartir les dues victòries, per la qual cosa van sortir
de Bulgària empatades al capdavant del certamen.
Bellpuig acull el mundial de motocròs des de 1994. En 2001 va passar a ser l’única seu dels
mundials de l’especialitat al nostre país amb el nom de Gran Premi d’Espanya.
En 2009 estrena la denominació de Gran Premi de Catalunya.

