
 

 

 

 

 

 

 

Nota de premsa        Març 2020 

 

RETROMOTOR BARCELONA HOMENATJA A MANUEL JUNCOSA 

 

L‘expilot i preparador, Manuel Juncosa, rebrà una placa a la seva trajectòria 
esportiva del Club Nacional Seat 1430, 124 i 124 Sport el dissabte a les 17.00 
hores, i una altra de la DGT per més de 50 anys sense cap accident, que serà 
lliurada pel seu director general, Pere Navarro. 

El dissabte 28 es confirma com a jornada d'homenatges en el Saló RetroMotor 
Barcelona, perquè a més del qual es viurà al matí a Alex Crivillé, a la tarda es farà un 
altre homenatge a Manuel Juncosa, expilot de ral·lis i també preparador de cotxes en 
el taller familiar. 

L'acte tindrà lloc a les 17.00 hores a l'estand del Club Nacional Seat 1430, 124 i 124 
Sport, amb el lliurament d'una placa pel delegat del club a Catalunya, Enric Clua, per 
la seva trajectòria esportiva i com a preparador de molts Seat 124 per la competició. 

A més, el director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro, li farà lliurament 
d'una altra commemoració com a conductor sense cap mena de contratemps ni 
accident en més de 50 anys. 

Manuel Juncosa ha tingut èxit en diverses disciplines, ja que va ser campió d'Espanya 
de Ral·lis -turismes de sèrie- (1967), subcampió d'Espanya de Ral·lis de Muntanya 
(1968 i 1973), subcampió d'Espanya de Ral·lis (1989 i 1972), campió d'Espanya de 
Turismes (1976) i subcampió d'Espanya de Turismes (1978). 

A més, ha guanyat diverses vegades el campionat català de Velocitat, Ral·lis i 
Muntanya, el Rally Costa Brava i moltes altres proves, entre les quals destaca el 
Trofeu Inauguració del Circuit del Jarama. 

Més tard, el 1989, es va animar a participar en el París-Dakar com a copilot de 
Salvador Servià, i aquest mateix any guanya la Copa d'Espanya de Raids per a 
copilots. Des de 1990 a l'any 2000, després de vendre el taller, s'encarrega de l'equip 
dakarià de Nissan Ibèrica, al mateix temps que el disputa en diverses ocasions com a 
copilot. 


