NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

Barcelona, 26 de maig de 2015

EL MUSEU MOTO FARÀ RESSONAR ELS CARRERS
AMB LA SEVA MOTOCLÀSSICA BARCELONA
Serà el dissabte 30 de maig, amb una ruta de 60km que permetrà veure circular per la
ciutat autèntiques joies de col·leccionista
Per quart any consecutiu, amb l’objectiu difondre l’apassionant història de les dues rodes,
el Museu de la Moto prepara el seu popular ral·li urbà, la denominada Motoclàssica
Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment turístic, no competitiu, que permetrà veure circular
per la ciutat motocicletes amb més de 25 anys d'antiguitat, autèntiques joies de
col·leccionista.
La data escollida és el dissabte 30 de maig, amb sortida i arribada al mateix escenari que la
passada edició, el centre comercial l’illa Diagonal, on s’hi podrà veure una gran exposició de
motocicletes davant la façana principal i al llarg del matí es muntaran tallers infantils.
El recorregut, de 60km, transcorrerà per alguns carrers principals i recuperarà trams de les
mítiques pujades en costa de Vallvidrera, l’Arrabassada i Flor de Maig, amb vistes
espectaculars sobre la ciutat. L'únic requisit per poder participar és disposar d'una
motocicleta anterior a 1986 amb tota la documentació en regla per a poder circular. Es
podran veure marques molt diverses, com les populars Vespa, mítics models de les
catalanes Sanglas, OSSA, Bultaco o Montesa i també algunes peces més singulars com una
Alcyon de 1928 o una Harley-Davidson WL45 de 1944.
Les inscripcions estaran obertes fins el dijous 28 de maig i l’organització espera arribar a la
xifra de 200 participants. Es pot consultar la ruta i els horaris de l’esdeveniment a
www.museumoto.com.
La Motoclàssica Barcelona s'inclou dins el programa d'actes oficials de la FIVA World
Motorcycle Week, una iniciativa organitzada per la Federació Internacional de Vehicles
Antics (FIVA) amb l'objectiu de promoure les motocicletes antigues a tot el món, que
comptarà amb activitats simultànies a diferents ciutats europees.

