
Amb això va començar tot 
 

Corria el 2001, i amb l'exposició de 
 “Memoria de un Espejismo”, 

 que volia retrobar el naixement del Pegaso 
 Z-102...  



ASSOCIACIÓ D'ESTUDIS 
HISTÒRICS DE L'AUTOMOCIÓ 

( AEHA ) 

Constituïda per ex alumnes i 
empleats de la Hispano-Suiza 

i Pegaso 

 ORIGEN 

A finals de l'any 2001, un grup de jubilats ex 
alumnes de l'Escola d'Aprenents i empleats de la 
Hispano-Suiza i de Pegaso, manifestaren el propòsit 
de fundar una Entitat de tipus Cultural-Social, que 
sense cap interès de lucre, poguessin desenvolupar 
una tasca divulgativa dels seus records, fets viscuts 
e històrics de les Empreses a on havien estat durant 
molts anys. 

 CREACIÓ DE L'ENTITAT 

 Al octubre del 2002, es celebra la primera Junta 
General, es redacten els Estatuts de AEHA, i 
s'aproven per part de la Generalitat amb el nº de 
registre 27079. 

Al mes de febrer del 2003, es tramita a traves de 

“La Agencia Tributaria” d'identificació fiscal amb el 

nº G 63093307. 

 

 BREU RESUM DE 
LES ACTIVITATS 
DESENVOLUPADES 

Mostres d'Entitats: 
AEHA ha participat en 
totes les mostres 
organitzades des de la 
seva fundació, tant sigui 
en el barri de La Sagrera 
com a Sant Andreu. 

Exposicions 
Fotogràfiques: Fins 
l'any 2006 es van 
realitzar 8 exposicions 
repartides de forma 
següent: 4 en diferents 
Centres Cívics, 1 en el 
Centre Social de Sant 
Andreu, 2 en el Centre 
Cívic de La Sagrera, i 1 a 
Ciutat Vella. Actualment 
es continua celebrant un 
mínim de dues 
exposicions al any. 

Conferencies sobre 
temes històrics i 
socials de l'industria 
de l'automoció, i 
transport: fins l'any 
s'havien celebrat 4 
conferencies en total. 
Avui en dia es procura 
que al menys una de les 
exposicions, vagi 
acompanyada per una 
conferencia. 

 

 · ALTRES FETS 

2004 Col·laboració amb 
l'organització de la 
cercavila de cotxes 
d'època Hispano Suiza 
en commemoració del 
primer centenari de la 
creació de l'empresa i en 
motiu de la festa major 
de Sant Andreu. 

2005 Firma d'un conveni 
entre l'Ajuntament del 
Districte i AEHA per la 
cessió de documents de 
tipus històric, relacionats 
amb l'automoció per la 
seva custòdia al Artxiu 
Municipal del Districte. 

2007 Gestions per 
l'obtenció de material 
històric d'automoció 
destinat a una futura 
mostra sobre el transport 
a Sant Andreu. 

 

·IDENTIFICACIÓ DE 
AEHA 

ADREÇA C/Sant Adrià, 
20 08030 Barcelona 
(Ateneu l'Harmonia ) 

TELÈFONS 932566085 

MITJANS 
ELECTRÒNICS http: 
www.aeha.cat , 
asociacioestudis@gma
il.com , grup a 
Facebook 
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Acta de constitució de la primera Junta 



Primera Pàgina dels estatuts de 
l'Associació d'Estudis Històrics 

d'Automoció 



Darrer Full dels Estatuts 



Actes de L´Assosiació: 



Davant i darrera 
del 

Targetó d'anunci dels actes 
Del any 2004 



Inauguració i aspecte 
de la exposició 
de Can Fabra 



Diversos aspectes de la festa dels Hispano 













Dues de les exposicions 
programades 

 per 2007 











      

Visita Park 

Aeronàutic 

De 
Catalunya 



      

Celebració Assemblea 2010 

Dinar de Germanor 



      



Part dels motors catalogats 





Exposicions realitzades 
El 2011 



Resolució demanda de patrimoni motors 



Visita a Terramar 

Inauguracions a CCOO i al Centre 
Cívic 

Aspectes del dinar de Germanor 



Aspectes de l'Escola 
Illa dels Banyuls 

Aspectes de la inauguració a la 
Casa de Granada 










