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El dissabte 27 de novembre de 2010 una representació 
del Club vàrem participar en la jornada on es parlava dels 
vehicles antics i la legislació sobre patrimoni cultural.

Va ser organitzada per la Col·lecció d’Automòbils Sal-
vador Claret i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural, amb la col·laboració de la Federación Española 
de Vehículos Antiguos.

La jornada va començar a les 9:30 h i es va acabar a 
les 16 h. La conferència inaugural va anar a càrrec del 
professor de la Universitat de Girona Sr. Eduard Carbo-
nell amb el tema “El patrimoni cultural i la societat”. 
El va seguir el Sr. Antoni Tachó, president de Clàssic 
Motor Club del Bages, amb el tema “Els vehicles, un bé 
patrimonial?”.

El Sr. Ángel Jove, del Museo de Automoción de la Funda-
ción Jorge Jove, i vicepresident de la Federación Española 
de Vehículos Antiguos, va parlar de “Los automóviles: un 
patrimonio gestionado por entidades privadas”.

El Sr. Ramon Ledesma, que és el subdirector de Nor-
mativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico, va 
tractar de “Razonamientos legales sobre un patrimonio 
móvil”.

El Sr. Josep Manuel Rueda, que va parlar en represen-
tació de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, va fer referència a la gestió del 
patrimoni cultural des de l’administració.

Ja a la tarda, la Sra. Ana Ramos, de la Fundación Eduardo 
Barreiros, ens va exposar una ponència amb el títol “Fun-
dación Eduardo Barreiros, la defensa de un patrimonio”.

La va seguir el Sr. Javier Gómez, director del Museo de 
Historia de la Automoción de Salamanca, amb la con-
ferència “Los museos de automóviles como espacio de 
protección patrimonial”.

Per acabar, va intervenir el Sr. Eusebi Casanelles, que 
ocupa el càrrec de director del Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya, amb la xerrada “L’automoció com 
a patrimoni industrial”. 

El Sr. Josep Maria Companys, que és el president de la 
Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) va 
clausurar la Jornada.

No cal dir que va ser una Jornada molt densa, però a la 
vegada molt enriquidora, ja que es va tractar un tema 
que interessa a tots els amants i col·leccionistes, petits i 
grans, d’automòbils. També volem felicitar els organitza-
dors pel bon funcionament i el tracte rebut.
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