
 

 
 

 
 

 

 



 

 HISTORIA: 

 

MOTOCLUB MOIANES 

MOIÀ, és el poble on s'ubica el Motoclub Moianès i també  
el Circuit Verd. Aquesta vila situada a la comarca del Bages,  
provincia de Barcelona, es troba a l'alçada de 717 m, té una extensió de 75,15 km2 i compta 
amb una població aproximada de 6.000 habitants. 

El Motoclub Moianès és un club d'àmbit Internacional, que es dedica a l'organització de 
competicions de motociclisme "Off-Road". Neix l'any 1971 organitzant competicions,i és l'any 
1972 quan organitza les primeres 24 hores de Moià en el Circuit del Prat, passant després amb 
els anys, per variats i diferents circuits com: Montbrú, Assistadors, Comes Nou i Circuit Verd. Als 
anys 90 aquesta prova va estar aturada durant 5 anys, i continuà després al circuit 
permanent Circuit Verd fins enguany, arribant a la 33ª edició. 

 

 

CIRCUIT VERD 

L’any 1987 es comença a contruir el circuit, 

 l´any 1989 es fa la primera remodelació de la casa del Solà de la Vila i es construeix la torre 
de control. 

L´any 2003 es fa la segona remodelació de la casa, adaptant-la com a escola de pilots i s´hi 
fan les instal.lacions de bar-restaurant i allotjament . 

 

 

SANTI JOFRE LUENGO 

Nascut a Tona (Barcelona) el 1963, desde els 25 anys que corre amb moto, ha participat al 
campionat de Catalunya de motocros i de resistència sobre terra en diverses ocasions, també 
ha participat 11 vegades a les 24 hores de resistència sobre terra de Moià. 

Ha sigut mecànic del París- Dakar per l´equip filly ston´s(1990) 

Director del circuit verd desde 2007 

 

 



INSTAL·LACIONS 

 

Les instal·lacions del circuit verd es troben al terme municipal de Moià, en una finca de 57 ha 
de titularitat compartida municipal/moto club moianès. 

 

INSTAL·LACIONS GENERALS 

 

Casa  

 

Escola de pilots 

Bar restaurant 

Lavabos dutxes 

sales estar                                              

Habitacions 

Sala de reunions                    

Serveis sanitaris                                                                                                                                    

Despatxos 

Direcció de cursa  

 

 

Exterior                                                                                             

Zones aparcament 

Enllumenat  

Boxes equipats aigua/llum 

Reg automàtic  contra la 
pols 

Megafonia  



Circuits 

1 circuit de MotoCross  

                                1750 metres de longitud    x   6 m d’ample 

 

 

 

1 circuit de enduro       

6000 metres de longitud  amb desnivells, trialeres, etc.. 

 

 



1 circuit de quads              

                                      1300 metres de longitud  x 8 m d’ample 

 

 

 

 

1 circuit infantil              

                                circuit aïllat apte per a cursets i campus infantil  

 

 



 

1 circuit 4x4         

                  circuit d’aprenentatge/especialització en conducció de vehicles 4x4 

 

 

3 zones de trial 

           zones adaptades i senyalitzades per a la practica del trial moto/quad  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 Circuit enduro extrem    

              Circuit en construcció per a la practica de l’enduro de màxima dificultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTS REALITZATS L’ANY 2009 

33ª EDICIÓ DE LES 24H DE RESISTENCIA SOBRE TERRA.         

    Organitzat per moto club moianes 

20ª EDICIÓ DE LES 3H DE RESISTENCIA SOBRE TERRA.        

    Organitzat per moto club moianes  

27ª    EDICIÓ DE LES 4H DE BTT.          

   Organitzat per puig rodo 

TRIAL COTA     

   Organitzat per moto club vall del ges 

QUAD FESTIVAL          

   Organitzat per Quad & Jet, La Ruta del Quad, ON ROAD Xperience, Gats de l'Anoia, 
Aventura Natura, Running Quad, Abrera Quads i el mateix Circuit Verd. 

CURSETS INFANTILS JORDI ARCARONS          

    Organitzat per Jordi Arcarons  

CURSET CONDUCCIÓ I PEFECCIONAMENT JORDI ARCARONS      

   Organitzat per Jordi Arcarons 

FARRÉS DAY                                                                     

   Organitzat per Gerard Farrés   

CURSETS CONDUCCIÓ 4X4 DELS FORESTALS                         

    Organitzat pel departament de medi  ambient de la generalitat de Catalunya 

PRESENTACIÓ MODELS 2009 SHERCO                                

    Organitzat per sherco 

CURSET HANSEN  

   Organitzat per .............Hansen                        

PRESENTACIÓ MODELS  2009 HUSABERG                           

   Organitzat per husaberg           

ENTRENAMENTS PREVIS AL DAKAR DE: 

     marc coma, Jordi Viladoms, Gerard Farrés, Marc Guasch 

SESSIONS FOTOGRAFIQUES PER A : quads & jets, solomoto off-road, enduro sport 



REPERCUSIÓ MEDIÀTICA 

 

MEDIS GENERALS 

REGIO 7  

CATALUNYA RADIO 

NOU 9 

EL PERIODICO 

CANAL TARONJA 

CANAL OSONA 

MUNDO DEPORTIVO 

SPORT 

 

MEDIS ESPECIALITZATS 

QUADS & JETS 

OFF ROAD 

ENDURO SPORT 

CAT MOTOR 

MOTO VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BENEFICIARIS 

 

 

 

Usuaris     directes del circuit  (corredors anuals) 

                        Catalunya central...............................1000 corredors aprox. 

                        Resta de Catalunya.............................3400 corredors  aprox.  

                        Resta de l’estat.....................................1000 corredors aprox. 

                        Estrangers.................................................600 corredors aprox. 

                                                                            Total usuaris directes.............6000 corredors/any 

 

Treballadors  

                         directes del circuit  ......................................16 treballadors 

                         repercutits a la zona...............................400 treballadors 

                                                                              total treballadors................416 treballadors/any 

 

 

Espectadors  

                         Públic assistent al circuit.......................................14.000 persones aprox. 

                         Espectadors indirectes (Tv, premsa, etc..)......150,000 persones aprox. 

                                                                              Total espectadors.......164,000 espectadors/any 

 

 

Total beneficiaris................................170.416 beneficiaris/ any 

 

 



PREVISIÓ 2010 

 

ESDEVENIMENTS 

En la previsió per aquest 2010 a part de tots els events realitzats el 2009 i que per 
descomptat repetirem, també hi tindrem: 

PRESENTACIÓ DE PREMSA MODELS  2010 YAMAHA 

CURSA DE MOTOCROS 

CLASSES PARTICULARS D´ENDURO, MOTOCROS, TRIAL, QUADS 

INSTAL·LACIONS 

Acabar el circuit d’enduro extrem. 

Augmentar la superfície de zona de reg antipols. 

Vallar tots els circuit amb malla protectora professional. 

OBJECTIUS 

Augmentar els beneficiaris del circuit entre un 20% i un 50%. 

 

PLANS DE FUTUR 

INSTALACIONS GENERALS 

Piscina coberta. 

Ampliació menjador, sales, oficines, habitacions. 

Gimnàs. 

ACTIVITATS 

Lloguer de vehicles i material (motos, quads, buggys, motos infantils, etc..) 

 

 

 

 

 



CONTACTE 

 

CIRCUIT VERD 

Solà de la vila s/n 

08180 Moià  ( Barcelona) 

www.circuitverd.moia.cat 

info@circuitverd.moia.cat 

 

  

SANTI JOFRE LUENGO 

Director del circuit verd 

Telf.    606959330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte realitzat per: 

Albert Soler Casas,     mas les umbertes s/n  08180 Moià ( Barcelona )  

telf. 649402677      info@lesumbertes.com          www.lesumbertes.com 




