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RETROMOTOR BARCELONA HA OBERT LES SEVES PORTES AMB 

L’HOMENATGE A SALVADOR CAÑELLAS I QUALITAT EN COTXES I MOTOS 
CLÀSSIQUES  

 
 

• Diversitat en els continguts de l’exposició firal de La Farga de L’Hospitalet, que 
permeten gaudir d’una jornada per a tots els públics 

 
•  El programa de demà inclou un homenatge a Eduard Giró amb col·loqui 
posterior i concentracions d’OSSA i de SEAT 124 i 1430, al matí, a més de la 
presentació de la moto AJR Bultaco Astro i l’homenatge a la Unitat Alpina de la 
Creu Roja pel seu 50 aniversari 
 
 
Ningú millor que Salvador Cañellas, un referent nacional com a pilot en motociclisme i 
automobilisme, amb grans gestes i triomfs a la seva esquena, com a convidat d'excepció 
per a la inauguració del Saló RetroMotor Barcelona. 
 
La fira ha obert aquesta tarda l'edició 2019 enfocada en l'exposició de cotxes i motos 
clàssiques, amb un ampli programa, tant de qualitat com de varietat de continguts, a La 
Farga de L’Hospitalet. 
 
Cañellas ha rebut un homenatge pel seu ampli i destacat llegat, que inclou ser el primer 
espanyol a vèncer en una prova del Mundial de Motociclisme i, després de passar als 
cotxes, vèncer en diferents campionats. 
 
El magistral pilot ha acudit en persona a recollir una placa commemorativa i visitar un 
estand especial que exhibeix records i fotografies, així com diverses unitats que van 
passar per les seves mans, i que el públic que vingui aquest cap de setmana a la fira 
podrà contemplar. 
 
Així, allotja el ja mític SEAT 124 1800 amb el va quedar en quart lloc del Ral·li de Monte-
Carlo en 1977 o la Bultaco TSS de 125 cc amb la qual va vèncer en 1968 en el Gran 
Premi d'Espanya, en el Circuit de Montjuïc, o el Selex Fórmula 1430 amb el qual també 
va competir. 

SUPERFÍCIE 
D’EXPOSICIÓ  
9.000 m/2 

 UNITATS EN  
EXHIBICIÓ 
350   
 

 ASSISTÈNCIA  
PREVISTA 
16.000 persones 

 

EXPOSITORS 
80 aprox. 

 ENTRADA 
8 €  
 

 ÍTEMS  
Homenatges /Concentracions 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
La inauguració del certamen, que es posiciona des d'aquest any com una fira de 
referència en el sector dels vehicles clàssics, ha comptat amb una comitiva formada per 
autoritats i convidats del món de l'esport, amb presència d'antics pilots, encapçalada pel 
responsable del recinte de la Farga, José María García Mompel, acompanyat del 
subdirector general d’Activitats Esportives del Consell Catalá de L’Esport, Oriol Marcè, i 
el director del saló, José Enrique Elvira. 
 
 
Diversitat i homenatge a Eduard Giró 
 
La diversitat de peces qualifica a la mostra d'aquest any, on destaquen alguns 
homenatges a models o marques. Un dels més rellevants és el que es fa a la marca de 
motos OSSA, que compta amb una mostra monogràfica amb motiu dels 70 anys del 
llançament de la seva primera motocicleta. 
 
En aquesta zona s'exhibeixen grans motos de la seva història, com OSSA 125 (1951), 
175 GT (1960), Urbe (1982), Yankee Z (1973), OSSA 50-A (1955), Enduro 230 (1967), 
Enduro 250-E-73 (1973), Phantom 250 AS (1974) o una Mar 250 (1971), entre d’altres. 
 
A més, demà hi ha un altre gran acte programat per aquesta efemèride, ja que a les 
12.00 hores tindrà lloc el lliurament d'una placa commemorativa a Eduard Giró, destacat 
enginyer i fill del fundador de l'empresa, que protagonitzarà una xerrada-col·loqui sobre 
els assoliments esportius i tècnics d’OSSA, acompanyat del periodista Manuel Garriga. 
 
Altres continguts d'importància són l'estand dedicat al centenari de Citroën, amb la 
col·laboració de l’André Citroën Club, amb una mostra mixta de models esportius i de 
carrer, on destaca un Dyane 6 de competició o un BX que va córrer en l'última Spain 
Classic Raid. 
 
També llueix aquesta zona altres models de la firma francesa, com un Traction Avant, un 
DS Prestige, un Ami, o un CX. A més, per completar aquest viatge en el temps estaran 
presents alguns dels cotxes del segle XXI. 
 
Una altra celebració que ja ha rebut les mirades dels afeccionats és l'espai dedicat al 
Mini, cotxe que compleix 60 anys des que es va posar a la venda i que va suposar en el 
seu moment una sorpresa amb novetats conceptuals per a un utilitari. 
 
Aquest espai compta amb diversos models en diferents motoritzacions i acabats, amb la 
col·laboració del Club Mini Cooper. 
 
Entre els tributs a models, finalment, hi ha una zona per commemorar els 50 anys 
d'existència del Seat 1430, amb la col·laboració del Club Nacional Seat 1430, 124 i 124 
Sport. 
 
Així, els afeccionats catalans ja han estat avui contemplant l'homenatge a un vehicle que 
es va fabricar i es va presentar al públic per primera vegada a la ciutat, esdeveniment 
que va tenir lloc en el Saló de l'Automòbil de Barcelona de 1969. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les motos, protagonistes demà 
 
La jornada de demà, a més de l'homenatge a OSSA i a Eduard Giró, compta amb un 
acte especial de reconeixement, organitzat per la Federació Catalana de Motociclisme, a 
Manel Fabregat Ferrer amb motiu del 50 Aniversari de la creació en 1969 de la Unitat 
Moto Alpina, dins de la Companyia Alpina de Creu Roja de Barcelona. 
 
Aquesta unitat de socorristes motoritzats va ser pionera en la seva modalitat i estava 
especialitzada a cobrir diferents proves motociclistes, creant-se el model Bultaco Alpina, 
produït posteriorment en sèrie i d'una gran popularitat. 
 
A més, a les 18.00 hores, tindrà lloc en l'estand del Club Bultaco la presentació de l’AJR 
Bultaco Astro 4T, motocicleta que participarà en diverses proves de dirk-track aquesta 
temporada com el Campionat d'Europa, el Campionat català o en el Bultaco Day, entre 
d’altres. 
 
En aquest acte estaran presents els creadors de la moto el 1999 i els actuals, que han 
aplicat una sèrie de canvis que explicaran al públic. 
 
 

PROGRAMA RETROMOTOR 
 

 
Dissabte, 30 
10.00 h. Obertura de portes 
10.00 h. Concentració OSSA 
10.00 h. Concentració SEAT 124 i 1430 
12.00 h. Xerrada-Col·loqui Eduard Giró 
17.00 h. Homenatge a Unitat Moto Alpina-Creu Roja Barcelona 
18.00 h. Presentació de l’AJR Bultaco Astro 4T 
20.00 h. Tancament de portes 
 
Diumenge, 31 
10.00 h. Obertura de portes 
10.00 h. Concentració SEAT 600 
18.30 h. Sorteig de l’estada en el Balneari de Boí 
19.00 h. Tancament de portes 
 


