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Barcelona, 19 de maig de 2017

INAUGURADA LA NOVA EXPOSICIÓ
TEMPORAL DEL MUSEU MOTO BARCELONA
‘LA MOTO CATALANA, AVUI’
Un centenar de convidats han assistit a l’acte de presentació, celebrat el 18 de
maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus
Des d’avui mateix, tots els visitants que s’acostin al Museu Moto Barcelona podran gaudir
de la nova exposició temporal “La moto catalana, avui”, que ha estat organitzada
conjuntament amb el Clustermoto per reflectir la situació actual que viu el sector de la
motocicleta al nostre país.
La inauguració s’ha celebrat aquest dijous 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional
dels Museus, en un acte que ha comptat amb un centenar de convidats entre dirigents de
les marques participants, representants d’institucions i col·laboradors del museu.
La presentació de la nova l’exhibició ha estat dirigida per la directora de Museu Moto
Barcelona, Cristina Soler, acompanyada per les intervencions del gerent de Clustermoto,
Pep Palà i del president de la Fundació Museu Moto Mario Soler, Estanis Soler. Tots tres
han posat en valor la importància de reunir en una mateixa col·lecció les marques
catalanes més destacades i donar visibilitat al prestigi que ha recuperat el sector de la
motocicleta catalana a nivell internacional en els últims anys.
Dividida en cinc àmbits diferents, la mostra compta amb una selecció de 24 models
representatius de les principals marques catalanes. Totes elles han sabut reinventar-se,
bevent de l'experiència del passat gloriós dels anys 60 i 70 i superant una devastadora crisi,
per a col·locar-se de nou a l'avantguarda del sector.
Els visitants tindran l’oportunitat de contemplar les últimes novetats tecnològiques i de
disseny que es produeixen a Catalunya. En l’àmbit de trial s’hi poden trobar des de models
mítics de Montesa o Gas Gas, fins a marques molt més recents com Vértigo o TRS, entre
d’altres. En el camp dels ciclomotors, destaquen algunes unitats de Rieju, una marca que fa
més de 75 anys que està especialitzada en aquest tipus de motocicleta. La moto elèctrica
ocupa també un apartat important, amb Torrot, Silence, Mecatecno, Volta o la recent
recuperada Bultaco.
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Tampoc hi podia faltar una petita selecció de moto de competició, amb marques com BeOn
o l’interessant projecte de l’escola Monlau i un àmbit dedicat a la indústria auxiliar, on
s’inclouen una gran quantitat d’empreses de components i accessoris que lideren el mercat
a nivell internacional.
La mostra incorpora també alguns elements interactius, com un original joc de retrovisors
que permetrà al visitant descobrir nombroses curiositats del sector o un divertit photocall
amb tres models d’exposició, dos d’ells infantils, perquè grans i petits puguin experimentar
les sensacions de pilotar una motocicleta d'off road.
L’exposició estarà oberta al públic des d’avui 19 de maig i fins el 30 de setembre de 2017.
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