DADES PUNTUALS
INICI

La primera fira va tenir lloc el 1998 a Rosselló de Segrià, Lleida.
Aquesta serà la 8a edició, els dies dissabte 27 i diumenge 28 de març.

ÀMBIT GEOGRÀFIC

MotoPassió Rosselló es celebra a Rosselló del Segrià, acollint persones
de la resta de Catalunya, Espanya i França.

SECTOR ACTIVITAT

Món de la moto i àmbits complementaris.

POSICIONAMENT

Oferir a l’amant de la moto un punt obligat de visita on pugui trobar tota
l’oferta existent.

DEFINICIÓ ACTIVITAT

Fira temàtica especialitzada i dedicada exclusivament al món de la moto.
És l’única d’aquestes característiques a Lleida i comarques.

DIRECCIÓ

Lluís Rodrigo, Àrea de festes, esports i medi ambient de l’Ajuntament de
Rosselló de Segrià.

ORGANITZA

L’Ajuntament de Rosselló de Segrià, en col·laboració amb el Moto Club
Tribu Deskontrol.
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QUÈ ÉS MOTOPASSIÓ ROSSELLÓ?
MotoPassió Rosselló és un esdeveniment de referència dedicat
exclusivament al món de la moto. Enguany es celebra la vuitena
edició els propers dies 27 i 28 de març de 2010.
Aquest consolidat certamen reunirà 20 expositors en més de 60
estands, convertint durant aquests dos dies Rosselló en un punt de
visita obligat pels amants de la moto.
La mostra, que està organitzada per l’Ajuntament de Rosselló de
Segrià, amb col·laboració amb el Moto Club Tribu Deskontrol, és un
gran aparador on es podrà trobar tota l’oferta existent, ja que estaran
presents

totes

les

marques

comercials

del

mercat,

tots

els

concessionaris de Lleida i botigues de motos. Així mateix, no faltaran
les darreres tendències en accessoris (rodes, olis, recanvis, etc.),
roba i complements (botes, roba, cascs, etc.) i, fins i tot, joieria de
disseny per a motards exclusiva dels EUA.
MotoPassió
l’Avinguda

Rosselló

Verge

del

estarà
Pilar.

ubicat
En

al

total,

recinte
6.000

firal,

metres

situat

a

quadrats

d’exposició, dels quals 1.800 estaran dins d’una carpa.
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ROSSELLÓ,
DE 3.000 A 33.000 PERSONES EN UN CAP DE SETMANA

Rosselló durant dos dies es converteix en un poble gran. Els seus quasi 3.000 habitants acullen encantats cada
any els milers d’assistents que es desplacen per visitar MotoPassió Rosselló.
Enguany, a banda del programa firal, la mostra compta amb dues novetats gastronòmica i cultural preparades
especialment pel cap de setmana: MotoPassió Rosselló al plat! i el 1er concurs infantil de dibuix.
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CREIXEMENT IMPARABLE...
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QUI EXPOSA A MOTOPASSIÓ ROSSELLÓ 2010?

CONCESSIONARIS

EMPRESES
CARROCERÍAS ILERDENSES

BENI MOTO

CIRCUIT DE MENARGUENS

DE MOTO

PNEUMÀTICS I MANTENIMENTS DIONÍS

ILERMOTO
LLEIDA ALLROAD
MOTO 2

ROBA I COMPLEMENTS

MOTO MON

COUNTRY & BIKER WEAR

MOTOS GRAU

EL GAUCHO

MOTOS PARCERISAS

THE HOUSE OF THE BIKERS

MOTOS VIÇENC
QUADS PONENT
YAM-973

ENTITATS FINANCERES
LA CAIXA
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QUINES MARQUES DE MOTOS ESTARAN PRESENTS ENGUANY?

Dossier patrocinadors

7

QUI MÉS?

JOIERIA

ROBA

CASCS

ALTRES
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ES POT GAUDIR MÉS?
En el marc de MotoPassió Rosselló, a part de les activitats de sempre (atraccions infantils, exposicions als
estands, rutes turístiques pel terme, etc.) i per involucrar altres accions locals, es celebraran les següents
activitats:

MotoPassió Rosselló al plat!
Després de la jornada motera, de visitar la fira, de conèixer Rosselló, etc. i per tal de gaudir encara més, què millor
que degustar un menú gastronòmic basat en les exquisideses de la cuina local i dissenyat exclusivament per a
l’ocasió.
Els restaurants participants són: El Celler de les Trobades, Restaurant Moderno, Restaurant Can Bosch i el
Jardí d’Alguaire.

Concurs infantil de dibuix
Abans de la mostra i per tal d’involucrar i fer partícips als infants del poble, es celebrarà un concurs infantil de
dibuix al voltant de MotoPassió Rosselló. Es mostraran els dibuixos a l’estand de l’Ajuntament perquè tots, nens i
adults, puguin gaudir de la seva creativitat vers la moto.
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Més informació

Ana Sainz de la Maza: ana@agendascomunes.com
Inés Asensio: ines@agendascomunes.com
Tlf. 93 372 80 20 / Fax. 93 372 44 18
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