NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

Bassella, 5 de maig de 2016

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ AL
X GRAN RAL·LI DELS MUSEUS
Uns setanta vehicles i més de 120 persones es van reunir a Bassella per a gaudir d'una
jornada de clàssics
Diumenge passat 1 de maig el Museu Moto Bassella va organitzar la seva habitual trobada
anual, el Gran Ral·li dels Museus, una concentració turística, no competitiva, per a cotxes i
motos amb més de 25 anys d'antiguitat, que permet descobrir llocs singulars de la
província de Lleida des d'una altra perspectiva.
Uns 70 vehicles (55 cotxes i 14 motocicletes) i més de 120 persones van prendre la sortida,
la més multitudinària de totes les celebrades fins al moment, generant un gran ambient
tant en les parades com al llarg de tot el recorregut, creant en més d'una ocasió singulars
caravanes de vehicles històrics.
El temps assolellat va acompanyar al llarg de tota la jornada, però les fortes ràfegues de
vent van ocasionar alguns problemes, sobretot a les motocicletes, que en alguns trams van
tenir complicacions per aguantar l'equilibri i alguna es va veure obligada a abandonar.
Encara així, el ral·li es va completar sense cap incident greu i un any més els participants
van gaudir de paisatges espectaculars i d'una interessant visita al peculiar poble de Lladurs.
Josep Maria Font, de l'Associació de Motos Clàssiques Terres de Ponent, es va portar el
premi a la motocicleta més antiga amb la seva AJS de 1955. El cotxe més antic va ser
l'impecable Cadillac de l'any 1947, propietat d'Àngel Guiu. Un any més, el Club de Vehicles
Clàssics Alt Urgell va aconseguir el reconeixement al club més nombrós, amb un total de 21
vehicles inscrits.
Totes les fotografies ja estan disponibles en www.museumoto.com
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