
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de Premsa        Gener - 2019 
 

 
RETROMOTOR BARCELONA BRINDARÀ HOMENATGES AL MINI I AL SEAT 1430 

 
• El certamen ocuparà 10.000 m2 d'exposició de cotxes i motos, zona per a la venda 

privada i automobilia, amb peces, eines, llibres i revistes i complements i 
accessoris de tota mena 

 
La fira RetroMotor Barcelona, que se celebrarà al centre d'activitats de La Farga, a 
L’Hospitalet de Llobregat, del 29 al 31 de març, comença a definir continguts per als 
aficionats als vehicles clàssics. 
 
Així, el Saló brindarà un homenatge al Mini, model que compleix 60 anys des del seu 
llançament. Aquest espai comptarà amb diverses unitats, ja que es va fabricar en 
diferents carrosseries i va ser produït amb motors de gasolina de 850, 1.000 i 1.100 cc 
de cilindrada, a més de l'Austin Mini Cooper de 1.275 cc de cilindrada i doble carburador. 
 
Al principi se'l va conèixer com Austin Seven i també com Morris Mini-Minor i va ser un 
dels cotxes més populars dels anys seixanta, amb destacades solucions d'espai i 
conceptes nous en un utilitari. 
 
Entre els continguts també figuren un estand especial com a tribut al Seat 1430, que 
compleix mig segle d'existència des que va ser presentat al Saló de l'Automòbil de 
Barcelona de 1969. 
 
La celebració del naixement d'un dels cotxes que més va sorprendre a la gent del país 
inclou l'exhibició de diverses unitats, amb diferents motoritzacions i acabats. 
 
A més de la cilindrada de 1430 cc, que va servir per a fixar la seva denominació, van 
sortir al mercat posteriorment unes altres motors de 1.600 i 1.800 cc, a més de versions 
especials, i fins i tot variants desenvolupades per carrossers i tallers diversos. 
 
Així, els aficionats catalans podran retre homenatge a un vehicle que es va fabricar i es 
va presentar al públic per primera vegada a la ciutat. 
 
Més de 10.000 m2 d'exposició 
 
RetroMotor Barcelona ocuparà més de 10.000 m2, amb un preu de l'entrada general de 8 
euros, que es pot comprar en venda anticipada a la plataforma Ticketea. A més, els 
menors fins a 10 anys d'edat podran entrar gratis. 
 
A més de la zona d'exposició, hi ha altres àrees d'interès per als aficionats, com la Zona 
Automobilia, àrea comercial amb expositors de recanvis, peces, accessoris i eines per 
cotxes i per motos, a més de llibres i revistes, roba i altres complements. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Igualment, els propietaris particulars disposaran de la Zona Cover Garage, una àrea 
perquè puguin comercialitzar gratis els seus vehicles, ja siguin cotxes o motos, gràcies a 
una iniciativa patrocinada per l'asseguradora de vehicles clàssics Classic Cover. 
 
Aquesta zona té les places limitades, per la qual cosa és convenient realitzar les 
inscripcions el més aviat possible a través de la pàgina web www.eventosmotor.com. 
 
 
Dates i horaris: 
Divendres dia 29: De 16.00 a 20.00 h. 
Dissabte dia 30: De 10.00 a 20.00 h. 
Diumenge dia 31: De 10.00 a 19.00 h.
 
 


