NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

Barcelona, 30 d’ Octubre de 2014

EL MUSEU MOTO UNEIX BULTAQUISTES D'AHIR
AMB ELS DE NOVA GENERACIÓ
Inaugurada la nova exposició temporal Bultaco, Motos de Llegenda, un homenatge a una
de les marques amb més carisma de la història que torna amb un avançat projecte de
moto elèctrica
Coincidint amb el retorn de Bultaco, que hereta gran part de la filosofia esportiva i
passional de la històrica marca, el Museu de la Moto de Barcelona ha volgut retre
homenatge a una de les marques de motocicletes amb més carisma de la història.
Bultaco, Motos de Llegenda és la nova exposició temporal que el Museu de la Moto de
Barcelona ha inaugurat aquesta mateixa tarda i que es podrà visitar durant un any, fins al
novembre de 2015. Una selecció dels 26 models més representatius de la mítica marca
creada per FX. Bultó al 1958, que tot i la seva curta vida productiva – no més de 24 anys –
va deixar un impressionant llegat d'èxits esportius i comercials.
La mostra recull mítiques motocicletes que van marcar tota una època, com Tralla 101,
Lobito, Metralla, Streaker, Chispa, Sherpa, Frontera,… i dedica també un apartat al món de
la competició, on la marca va desenvolupar un important paper en totes les especialitats,
aconseguint 10 títols mundials i més de 100 campionats nacionals de diferents països.
Malgrat dirigir-se a un públic molt ampli, l'exposició incorpora algunes curiositats que seran
molt apreciades pels col·leccionistes de la marca, com “El Taxi”, una Bultaco 200 que el
propi Don Paco utilitzava pels seus desplaçaments diaris a Barcelona o una Pursang Mk12
que mai es va arribar a vendre i que es conserva en la mateixa caixa original amb la qual es
va enviar al 1978 al distribuïdor d'Holanda.
L'acte inaugural ha comptat amb la presència d'antics fundadors i pilots oficials de la marca,
membres de la família Bultó, diverses personalitats vinculades al món del motor i l'equip
actual de Bultaco Motors, empresa encarregada del nou projecte de la marca, que ha
col·laborat amb l'exposició i ha cedit de manera puntual un dels nous prototips elèctrics.
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Declaracions:
Estanislao Soler, president de la Fundació Museu de la Moto, entitat gestora del Museu de
la Moto de Barcelona: “ l’exposició recupera l’autèntic esperit Bultaco i pretén servir com a
pont d'enllaç entre la recordada història i la nova etapa que afronta ara la marca, 32 anys
després de la seva desaparició”.
Gerald Poellmann, president i cofundador de Bultaco Motors: “Lo que inauguramos hoy es
para nosotros mucho más que una simple exposición, es más bien un punto de giro entre
el pasado y el futuro para Bultaco. Hoy Bultaco vuelve con un ambicioso desafío. Y para
ello, tenemos un nuevo entusiasmado equipo. Un equipo internacional, animado por los
mismos valores de siempre: pasión, innovación y competición."
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