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Mollet acollirà la 1a Llotja del Vehicle Clàssic el proper
10 de maig
La 1a Llotja del Vehicle Clàssic de Mollet serà una fira de motos, cotxes i
recanvis antics que es farà al parc de les Pruneres. Es tracta d’una
iniciativa impulsada pel Museu Isern que compta amb el suport de
l’Ajuntament de Mollet i la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret.
El proper dissabte 10 de maig, tot coincidint amb l’històric Rally Mollet
Puigcerdà que organitzen els Fanàtics de les Motos Històriques, el parc de les
Pruneres acollirà la 1a Llotja del Vehicle Clàssic de Mollet, una fira on s’hi
podran comprar cotxes i motos antics i peces de recanvi.
Els organitzadors esperen aplegar una cinquantena de paradistes d’arreu de
Catalunya, a banda dels estands de l’organització: el Museu Isern-Història de la
Moto a Mollet i la Col·lecció d’Automòbils de Salvador Claret. A banda de
comprar i remenar, els visitants també podran admirar vehicles clàssics que
s’exposaran (cotxes, motos, bicicletes i fins un autocar antic de la casa
Sagalés).
Josep Isern, responsable del Museu Isern, és l’impulsor d’aquesta iniciativa
amb l’esperança que pugui perdurar en el temps. “La història del motor a
Mollet no es pot perdre. Voldria que quedés a la ciutat un esdeveniment
permanent lligat al motor”. Amb aquestes paraules, Isern encoratjava la
vintena d’enamorats del motor i col·laboradors de la Llotja a continuar la
iniciativa en el futur. “Són gent enamorada del motor, de la moto, de la
història personal i col·lectiva amb el motor. Aquest enamorament els ha
portat a fer la Llotja”, destacava l’alcalde, Josep Monràs
Josep Isern recordava que Mollet va ser la capital de la moto a Espanya fins als
anys 90, quan prop del 50% de motos es fabricaven a Mollet i rodalies. En
aquest sentit, l’alcalde afirmava que “Mollet era, entre els 60 i els 90, el que
ara es diria el centre de tecnificació i innovació de la moto”, en referència ,
no només les grans indústries, sinó els nombrosos petits tallers dedicats a la
fabricació i els recanvis.
Adjuntem fotografia de grup i díptic de la 1a Llotja.
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