NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE

Bassella, 30 de gener de 2017

EXPOSICIÓ TONI BOU
20 TÍTOLS MUNDIALS
Nou espai temporal que el Museu Moto Bassella ha inaugurat aquest matí i que es podrà
visitar fins a finals d’any
El Museu Moto Bassella ha inaugurat aquest matí un nou espai temporal per retre
homenatge a Toni Bou, qui ja s'ha consolidat com el millor pilot de trial de tota la història
acumulant entre 2007 i 2016 un total de 20 títols mundials.
El visitant hi pot contemplar alguns models claus de la trajectòria professional del pilot, des
de la seva primera bicicleta Montesa - amb la que es va iniciar a l'especialitat del Biketrial
quan només tenia 8 anys-, passant per les seves primeres motos de trial, fins arribar a les
oficials de l0’equip Repsol-Montesa HRC Campiones del Món.
La mostra inclou també les 20 medalles originals de la FIM i les 20 samarretes
commemoratives dels seus títols (10 Indoors i 10 Outdoors), a més d'una curiosa selecció
de cascs i elements d'indumentària que permeten veure l'evolució dels teixits i materials
que ha patit l'especialitat al llarg dels últims anys.
Vols veure de ben a prop les motos del teu ídol? No et perdis l’exposició! I si ets dels 100
primers que la visites, entraràs en un sorteig d’ una samarreta oficial dedicada pel mateix
Toni Bou.
Ubicat a la comarca del Alt Urgell (km.134 de la carretera C-14), el Museu Moto Bassella s’ha
convertit en un punt de parada obligatòria per a tots els amants de les dues rodes. Amb
més de 1000m2 d’exposició i prop de 200 motocicletes, ofereix un interessat viatge pels
últims 100 anys d’història d’aquest vehicle, on hi destaquen diversos prototips de
competició i peces úniques al món.
Contacte:
Museu Moto Bassella
bassella@museumoto.com
Tel. 973 462 731
www.museumoto.com
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Què?
Nova mostra temporal Toni Bou, 20 títols mundials

On?
Museu Moto Bassella. Ctra. C-14, km.134. 25289 Bassella (Lleida)

Quan?
Des del 30 de gener fins al 31 de desembre de 2017

Horaris:
De dilluns a diumenge (festius inclosos) de 10’00h a 18’00h (dimecres tancat)

Preu entrada
General: 9€
Reduïda( estudiants, pensionistes, grups): 6€
Nens fins a 8 anys: gratuït

Activitats
El Museu Moto Bassella disposa de diferents activitats familiars i visites guiades amb
reserva prèvia. Més informació a www.museumoto.com

