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ELS MOTORS DE HISPANO A PEGASO

UNA MICA D'HISTÒRIA PER INICIAR L'EXPOSICIÓ
Per veure la història de Pegaso es convenient tirar una mica enrera, als inicis  dels vehicles  amb motor d’explosió 
a Catalunya.
Encara que en un passat bastant llunyà hi van haver altres companyies de fabricació d’automobils,  en aquest cas 
podriem dir que tot s’inicia amb la creació, a finals del segle XIX,  inicis del XX, de l'empresa fundada per Emilio de 
la Quadra Albiol al setembre de 1898 a Barcelona, al carrer Diputació cantonada Passeig Sant Joan, amb el nom
de “Companyia General Espanyola de Cotxes Automòbils E. de la Quadra, Societat en Comandita”.
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Modelo
Año de lanzamiento y de 

fabricación
Nº de cil. Potencia (CV) Cilindrada (cc) Frenos Cambio

Velocidad máxima 

(km/h)
Lugar de fabricación

10 CV 1904 4 10 ~ ~ ~ ~ España

14-16 CV 1904 4 Desde 14 hasta 16 ~ ~ ~ ~ España

20-30 CV 1904-1907 4 Desde 20 hasta 30 ~ ~ ~ ~ España

Acorazado tipo Birkigt 1905 4 20 ~ ~ ~ 87 España

20-30 CV 1906 ~ Desde 20 hasta 24 ~ ~ ~ 100 España

40 CV 1906 ~ 40 ~ ~ ~ 100 España

60-75 CV 1907 6 Desde 60 hasta 75 ~ ~ ~ ~ España

12-15 CV 1907 ~ Desde 12 hasta 15 ~ ~ ~ ~ España

24-30 CV 1908 4 Desde 24 hasta 30 ~ ~ ~ ~ España

30-40 CV 1908 4 Desde 30 hasta 40 ~ ~ ~ ~ España

15-20 CV 1909 4 Desde 15 hasta 20 ~ ~ ~ ~ España

20-30 CV 1909 4 Desde 20 hasta 30 ~ ~ ~ ~ España

Alfonso XIII 1912 4 64 3620
De tambor en la ruedas traseras 

(delanteras sin frenos)

Manual, 3 velocidades y marcha 

atrás
121 España y Francia

T21 1913-14 ~ Desde 15 hasta 30 ~ ~ ~ ~ España

T22 1913-14 ~ Desde 18 hasta 60 ~ ~ ~ ~ España

T23 1913-14 ~ Desde 30 hasta 90 ~ ~ ~ ~ España

T26 1914-15 ~ 20 ~ ~ ~ ~ España

T30 1915-24 ~ 16 ~ ~ ~ ~ España

32 CV 1916 ~ 32 ~ ~ ~ ~ España

H6B 1919-1932 6 135 6600
De tambor en las 4 ruedas con 

servofreno Hispano-Suiza

Manual, 3 velocidades y marcha 

atrás
137 Francia

H6C 1924-1934 6 160 8000
De tambor en las 4 ruedas con 

servofreno Hispano-Suiza

Manual, 3 velocidades y marcha 

atrás
177 Francia

T49(versión española del H6B) 1924-1936 y 1939-1944 ~ ~ ~ ~ ~ ~ España

T48 1925 4 90 3746 ~ ~ ~ España

T56(versión española del H6C) 1928-1936 6 46 ~ ~ ~ ~ España

HS26 o Hispano-Suiza Junior 1931-1932 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Francia

T64 1931-1933 ~ ~ ~ ~ ~ ~ España

J12 1931-1938 12 220 9500 ~ ~ 185 Francia

T60/ T60 RL/ T60 RLA 1932-1936 y 1939-1945 ~ ~ ~ ~ ~ ~ España

K6 1934-1938 6 120 5200
De tambor en las 4 ruedas con 

servofreno Hispano-Suiza

Manual, 3 velocidades y marcha 

atrás
140 Francia

Models per ordre cronològic (automòbils de ciutat i turisme), amb els motors que muntaven.

Marck Birkigt
Director tècnic
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1904 – 1946 - La Hispano-Suiza 

Després de la fallida de J. Castro Societat en Comandita l'empresa es torna a reflotar amb el nom de La Hispano-Suiza, Fàbrica d'Automòbils

S.A., aquest cop de la mà de Damià Mateu com a president, Francisco Seix vicepresident i Marck Birkigt director tècnic. La nova empresa va

dur a terme un analisi dels motius pels quals havien fracassar La Quadra i J. Castro. En aquest estudi es determina que la principal causa

dels mals resultats era la falta de fons suficients per al disseny i fabricació dels prototips.

L'empresa comptava amb un pressupost inicial de 500.000 pessetes i, a més de fabricar cotxes, també va construir motors d'avions, motors

de vaixells i vehicles de guerra. El 1905 comencen a sortir els primers models, amb un èxit rotund. La primera unitat va ser venuda a un

argentí per 14.000 pessetes de l'època.

A partir de 1906, la Hispano-Suiza es va presentar en els salons de l'automòbil europeus. En aquest mateix any, el capital es va ampliar fins

a 1.500.000 pessetes i es va adquirir un gran terreny situat en La Sagrera (Barcelona), per a la instal·lació d'una nova fàbrica amb l'objectiu

de satisfer el constant augment del nombre de clients, la producció en La Sagrera va començar l’any 1907.

A poc a poc Hispano-Suiza va anar completant la seva gamma de models,  que ja s'estenia des d'un petit utilitari de 12/15 CV fins a un gran 
60/75 CV de 6 cilindres creat per rivalitzar amb els models més luxosos de diferents marques automobilístiques, sent el primer cotxe de 6 
cilindres fabricat a España. En 1908 l’empresa va aconseguir la xifra de 200 unitats venudes, destinades a l'ús de ciutat i turístic en 24 sèries
diferents, corresponents a models amb motors de 4 cilindres i potències de 20/30, 24/30 i 30/40 CV. 
Els Hispano-Suïssa es converteixen en un referent a tot el món i aconsegueixen vendre els seus vehicles a les famílies més importants del 
moment.
Des de 1908 Hispano-Suiza va fabricar xassís industrials per ómnibus, camions i ambulàncies.

Després de la 1ª Guerra Mundial, Rolls-Royce i Hispano-Suiza competien per fabricar el millor cotxe del 
món. La marca espanyola amb seu a Barcelona posseïa una enginyeria més avançada i un millor rendiment
El model H6B es va fabricar entre els anys 1919-1934, es tractava d’un vehicle avantguardista i sofisticat. El 
seu estil i aparença depenien per complet del tipus de carrosseria que el client triés. A més de tot tipus de 
detalls luxosos que s'esperaven de la marca, també comptava amb grans avanços per a l'època. Com per 
exemple el servofrè, un invent revolucionari ja que molts automòbils que es fabricaven aleshores no 
disposaven de cap tipus de fré.
El motor del H6B era el mateix que muntaven els caces (SPAD) en la Primera Guerra Mundial. Un motor de 
6 cilindres en línia, de 6,6 litres i una caixa de 3 velocitats, que podia aconseguir una velocitat màxima de 
136 km/h. 

Hispano-Suiza H6B
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ANYS 1936-1939
Els anys de la guerra civil la fàbrica va ser militaritzada i principalment es va dedicar a la fabricació de material de guerra, com armes i 
municions, a més de blindar vehicles.

ANYS 1939-1946
En acabar la guerra civil, La Hispano Suissa es va dividir en tres seccions o departaments, un dedicat a la fabricació militar, un altre per a 
automòbils i camions i un tercer, amb el nom del fill de Damián Matéu, dedicada a la fabricació auxiliar de màquines-eines.
Agafant el fil que ens interessa,  concretarem en la fabricació de motors i camions. En aquells temps la Hispano Suïssa, que era l'única
empresa que tènia tècnica i experiència suficient, es va plantejar a inicis de 1942 substituir el xassís del camió T69 de 1931 per un model
conceptualment mes modern, amb cabina avançada, és a dir, que el motor queda dins de la mateixa, al costat del conductor, cosa no 
vista fins a aquelles dates, i va iniciar el disseny del 66G en 1942, que es desenvoluparia durant els dos anys següents.
Així, el 1944 va sortir el camió tipus 66. El seu xassís va equipar camions 4X4, furgons, autobusos, i trolebusos, aquests aprofitaven xassís 
i carrosseria dels autobusos però amb motor elèctric i els seus corresponents additaments per captar l’energia elèctrica.
El 23 d’Ocobre de 1946 neix l'Empresa Nacional de Autocamiones, S.A., ENASA, i que, aprofitant les instal·lacions d'Hispano-Suïssa
fabricarà motors, automòbils i camions amb la marca Pegaso.

Monedes i xapa de Hispano-Suiza dels

temps de la guerra civil espanyola Banc de proves de motors

Logotip en temps de la República

Els colors de la bandera eren vermell-groc-morat

Camió blindat i armat amb metralladora

4Autocar 66 G

1 Pta.
0,50 Pta. 0,25 Pta.

0,10 Pta. 0,05 Pta.



L’any 1946, neix l’empresa que coneixem avui popularment com PEGASO. Des d'un punt de vista històric, es 
podria dividir el disseny i fabricació dels motors Pegaso, en 5 etapes diferenciades.

ELS MOTORS DE HISPANO A PEGASO

A partir d'aquí ja és qüestió de veure l'exposició de motors
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Motor tipus HS 66G  Any 1941
Vertical, 6 cilindres en línia

Otto (gasolina) 4 temps

Cilindrada total……….5,1 L. (5.100 cc.)
Relació de compressió…….5,5:1 Aspirat
Potència màxima….110 CV a 3.250 rpm.
Parell motor…………….…….27,5 mKg. 

Aquest motor Hispano-Suiza es va continuar 
muntant als models Pegaso I i II, camions i autocars.

Banc de proves motors Camió Pegaso I Bombers

H-S 66 G Autocar
H-S 66 G Camió
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- Motor tipus Pegaso Z-202  Any 1949
- Vertical, 6 cilindres en línia

- Diésel 4 temps

Cilindrada total.………......9,35 L. (9.350 cc.)
Relació de compresió……………17:1 Aspirat
Potència máxima……….125 CV a 1.850 rpm.
Parell motor……...……50 mKg. a 1.000 rpm.

Camió PEGASO Dièsel Autocar PEGASO Diésel

Secció motor Z-202

Autobastidor PEGASO Diésel

Camió PEGASO Diésel Reconstrüit

Secció injector

Els Pegaso Diésel son 
derivats del Hispano-Suiza model 66 D
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Motor tipus…..…Pegaso Z-207  Any 1955
Configuració….En “V” a 120º  6  cilindres 

Diésel 4 temps

Cilindrada total.………......7,479 L. (7.479 cc.)
Relació de compresió…………….16:1 Aspirat
Potència máxima……….110 CV a 1.950 rpm.
Parell motor……...……43 mKg. a 1.400 rpm.
Bloc motor de fundició en “Siluminio gamma”

Cadena cimemàtica Z-207
Vista posterior motor Z-207

Camions Z-207 Barajas
Camió 1031 Barajas

Al mes de juliol de l'any 1960 es van començar a fabricar i comercialitzar els
primers camions Pegaso Barajas Z-207. Va ser un camió avançat al seu temps, 
amb solucions mecàniques innovadores, com ara suspensió davantera de rodes 
independents, disseny de bloc motor en V a 120º amb fosa lleugera d’alumini.                                                                                           

Escut característic dels Pegaso amb motor V 6

Autocar 6040 Jorsa Monotral

3



ELS MOTORS DE HISPANO A PEGASO

Motor tipus……Pegaso Z-102 i Z-103 Anys 1951 fins 1957
Configuració…............................................En V 8   cilindres 
Cicle…………………………………Otto (bencina) 4 temps

Cilindrada total.……..2,5 L. 1ª versió, 2,8 L. i 3,2 L.
Potència máxima……..165 CV a  6.500 rpm. 1ª versió

Z-103

Vàlvula déscapament omplida amb
sodi per millorar el refredament

Z-102

Secció transversal Amb compressor afegit

El 1951 Wifredo Pelayo Ricart, va ser contractat per E.N.A.S.A – Pegaso per la fabricació de camions i autobussos, peró va possar com a 
condició al contracte fabricar també cotxes esportius. El Pegaso esportiu Z-102 va ser concebut en una època d'aïllament econòmic a 

Espanya. Es van fabricar un total de 84 unitats de tots els tipus de vehícles, berlinettas amb carrosseriès propies de Pegaso, esportius amb
carrosseries Saoutchik, Serra, o Touring i especials, com el Cúpula, o el Bisiluro, concebut com a “caça records” de velocitat.

Z-102 
Bisiluro

Motor exposat a l’Enginyeria de Barcelona

4Cúpula 
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Motor tipus Pegaso 9105  Any 1963
Vertical, 6 cilindres en línia

Diésel 4 temps

Cilindrada total 10,518 L. (10.518 cc.)
Relació de compressió ….16:1 Aspirat
Potència màxima 200 CV a 2.000 rpm.
Parell motor …..75 mKg. a 1.100 rpm.

D'aquest motor es van derivar diverses variants amb el 
tipus 9106 per muntatge en situació posterior per autocars.

Les culates eren simètriques per tal d'orientar la sortida dels 
gasos d'escapament cap a la part central de la carretera.

Camió 2020 B Europa

Camió 1061

Camió 1066

Camions 1080 i 1083 Autocar 5031-L

Camió 1063
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Secció motor 9040

Motor tipus……...…Pegaso 9040  Any 1963
Configuració…Vertical, 4 cilindres en línia

Diésel 4 temps

Cilindrada total.……….....4,37 L. (4.370 cc.)
Relació de compresió……...........16:1 Aspirat
Potència máxima………...90 CV a 2.400 rpm.
Parell motor……......30,5 mKg. a  1.400 rpm.

Camions 1100 L Comet Militar i Bombers

Aquest es el motor mes petit de Pegaso, montat
tambè amb el camió mes petit dels fabricats.

Plànol amb mides per carrossar
Camió 1100  Comet

Vista dreta motor 9040
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-Cilindrada total…10,170 L. (10.170 cc.)
Relació de compressió…….16:1 Aspirat
Potència màxima….170 CV a 2.000 rpm.
Parell motor……...73 mKg. a 1.000 rpm.

Motor tipus……Pegaso 9101 i derivats Any 1964      
Configuració….Horitzontal, 6 cilindres en línia

Diésel 4 temps

Bomba d’injecció

Autobús 6035

Autobús 6035A

Autobús 5023
Aquest tipus de motor es el mes muntat

en autobusos urbans Pegaso.  Amb la 
mateixa configuració horitzontal, es van 
fabricar els motors 9034 i derivats per 

aplicacions ferroviàries aplicats als trens
coneguts com a “Ferrobuses”  

Lloc de conducció 6035A

Motor 9034/2 per “Ferrobús”
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Motor tipus 9109.01  Any 1966
Vertical, 6 cilindres en línia

Diésel 4 temps

Cilindrada total…. 10,518 L. (10.518 cc.)
Relació de compressió…..….15,5:1 Turbo
Potència màxima…. 240 CV a 2.000 rpm.
Parell motor…..……97 mKg. a 1.400 rpm.

Motors derivats 9109.09 .13. 14 .40 .41 .42
aumentant la potència a 260 CV 

Motor 9222 dotat dún refrigerador d’oli
amb una potència de 225 CV aplicat

entre altres al vehicle del Paris – Dakar.

Basat en el Pegaso aspirat tipus 9105. Amb l'aplicació d'un equip turbocompressor, va ser necessari canviar alguns
materials de les peces sotmeses a majors temperatures i càrregues mecàniques, per altres materials més adequats, per tal 

de resistir amb èxit les noves i més severes condicions de treball. També es van tenir en compte altres factors, entre ells
l'increment del cabal del líquid refrigerant, així com la capacitat del circuit de greixatge.

Autobús 5024

Camió 2011/50

Autocar 5035 N

Camió 7222

Camió Dumper 3078

Camió 3180
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Motor tipus……….…Pegaso 9107 Any 1969
Configuració Horitzontal, 6 cilindres en línia

Diésel 4 temps

Cilindrada total…10,518 L. (10.518 cc.)
Relació de compressió…….16:1 Aspirat
Potència màxima….200 CV a 2.000 rpm.
Parell motor…...79,4 mKg. a 1.250 rpm.

Aquest tipus de motor es va desenvolupar partint 
del 9101, augmentant la seva cilindrada fins als 

10,5 l. i millorant el sistema de refrigeració.
L'autobús 6038 va ser el substitut del 6035 ja que, el 
model 6050, pensat en principi per sutituirlo, amb el 

motor situat a la part posterior, no va tenir bona 
acollida per les companyies municipals de transport.

6038 Sabadell
6038 TMB Barcelona

6038 EMT Madrid
6038 Cádiz

6038 Córdoba 6038 MON BUS
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Motor tipus…..…...…..………Pegaso 9152 Any 1972
Motor tipus….…...………Pegaso 96A1AZ Any 1985
Motor tipus.…...………Pegaso 96T4EZ Any 1985 (*)

Configuració Horitzontal, 6 cilindres en línia Diésel 4 temps

Cilindrada total…11,945 L. (11.945 cc.)
Relació de compressió…….16:1 Aspirat
Potència màxima...200 CV a 2.100 rpm.
Parell motor…....116 mKg. a 1.500 rpm.

(*) El motor 96T4EZ es turboalimentat,  
té les mateixes característiques, amb

un aument de potència fins els 240 CV

Autobús 6420 Prototip

Autobusos 6424

Autobusos 6050

Autobusos 6420

L'autobús 6050 va ser el substitut del 6035, amb el 
motor situat a la part posterior, aquesta configuració

permet baixar el pis i guanyar comoditat d’acces. 
Malgrat tot, aquest no va tenir bona acollida per les 
companyies municipals de transports. Anys després 
el model 6420, dotat del nou motor tipus 96A1, va 
marcar un salt qualitatiu pel que fa a comoditat 

d'accés i definitivament va substituir el model 6038.
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Motor tipus………….Pegaso 9156  Any 1972
Configuració…  Vertical 6  cilindres en línia

Diésel 4 temps

Cilindrada total.……..11,945 L. (11.945 cc.)
Relació de compresió…………………14,5:1
Potència máxima……..352 CV a  2.000 rpm.
Parell motor……..131,5  mKg. a  1.500 rpm.

.

Primer motor Pegaso de 12 litres (11.945 l.) turboalimentat que es va fabricar en serie. La nova Normativa aprovada en la Comissió del 
Transport per carretera Europea, disposava que els vehicles havien de desenvolupar una potència mínima de 10 CV per tona del seu pes total. 
Això va obligar a ENASA Pegaso a dissenyar i desenvolupar un nou motor de major capacitat i potència per tal d'equipar els vehicles d'una
nova gamma superior. Va ser presentat el 1972 al Saló de Ginebra i, segons la prensa europea, va ser l’autèntica “vedet” de l’esdeveniment.

Camió 3186 Camió 3188

Autocar 6100Autocar 5036
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Motor tipus……Pegaso 96R1FX  Any 1988
Configuració…Vertical 6  cilindres en línia

Diésel 4 temps

Cilindrada total.……..11,945 L. (11.945 cc.)
Relació de compresió…………………16,1:1
Potència máxima……..400 CV a  2.000 rpm.
Parell motor……......170 mKg. a  1.200 rpm.

Diverses configuracions i cabines
TRONER

L'any 1995 va sortir de la línia de muntatge de motors de Pegaso l'últim motor 96R1FX

CAMIONS TRONER
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CAMIÓ Z-602   
Encara que principalment l'exposició tracta sobre motors de combustió interna, no hem volgut deixar de banda la participació en l'ara tan de
moda vehicle elèctric, tot i que en fase de prototip, el camió va significar un avanç tecnològic en el seu temps ja que parlem de la dècada de els 50
de segle XX. Malgrat no disposar de fotos del motor, descrivim una mica l’història del camió, desenvolupat a partir d’el Pegaso II no va passar
de prototip. L'excessiu pes de les bateries situaven la tara (pes en buit) en 9.170 kg , el que unit a l'escassa potència que rendia, 14 CV, la càrrega
útil quedava reduïda a 6 Tm, la velocitat màxima en 28 km / h i el radi d'autonomia es situava en 75 km de distància màxima recorreguda.

Plànol de mesuras Z-602

TROLEIBÚS Z-501
Potència 14 CV, velocitat màxima 60-65 km/h. Capacitat de passatgers 21 asseguts i 59 dempeus, més conductor i cobrador. 

Mentre el camió elèctric no va passar de la fase de prototip, els troleibusos, basats en els estudis dels camions i donada l'escassetat de 
combustible, arribaven a una vida comercial de primera magnitud. Ja en la dècada dels anys 40 Hispano-Suiza va fabricar un troleibús sobre 
la base de el model H-S 66. Els troleibusos Pegaso es van fabricar en col·laboració amb diverses empreses, totes elles espanyoles, el motor era 

fabricat per E.N.S.L. sent carrossat per MACOSA. Aquests vehicles van aconseguir gran difusió en diverses ciutats del territori espanyol.

Vehicles Elèctrics Pegaso  Z-602 i  Z-501 Any 1952

Troleibús Pegaso Z-501 
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Troleibús
Hispano-Suiza 66

Lloc de conducció Camió  Z-602 

Camió Pegaso Z-602 Elèctric Fullet de propaganda Z-602 
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EQUIP ELÈCTRIC

1- Tapes anterior i posterior, de suport de l'induït i fixació al motor
2- Sistema de pinyó d'engranatge lliscant amb roda lliure i palanca d'atac
3- Induït o rotor
4- Debanats inductors d'excitació per a les masses polars
5- Placa porta escombretes
6- Relé de doble funció, per connexió de corrent i desplaçament del pinyó d'engranatge

GENERADOR DE CORRENTMOTOR D’ARRENCADA

ALTERNADOR

ALTERNADOR SECCIONAT

CORRETJA

PINYÓ “BENDIX”INDUÏT

ARRENCADOR SECCIONAT
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ADMISIÓ, ESCAPAMENT I TURBOCOMPRESSOR

COL.LECTOR D’ADMISIÓ COL.LECTOR D’ESCAPAMENT

TURBOCOMPRESSORS
TURBO SECCIONAT
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EL BLOC MOTOR I LA CUBETAD’OLI

BLOC MOTOR MOTOR ALLEUGERIT PER RECANVIS 

Bloc, amb cigonyal, culates, cubeta d’oli,
bomba d’injecció i compressor d’aire

CUBETA D’OLI PLACA DE CARACTERÍSTIQUES
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EL SISTEMA D’INJECCIÓ DE COMBUSTIBLE

BOMBA  D’INJECCIÓ
PARTS D’INJECTOR

AGULLA D’INJECTOR
DIVERSOS INJECTORS
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CIGONYAL, PISTONS, BULONES, BIELES, CASQUETS, RETENS

BIELA

CIGONYAL

COMPONENTS  MÒBILS

Peu de bielaCap de biela

PISTÓ AMB EL SEU BULÓ I 
EL CLIP DE FIXACIÓ

PISTÓ

JOC CASQUETS DE BIELA
(TAPETES)

DIVERSOS RETENS D’OLI
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CULATA, VÀLVULES, MOLLES, ARBRE DE LLEVAS, BALANCINS, TUTXOS I EMPENYEDORS

EL JOC DE TAQUÉS 

CULATES

JOC DE JUNTAS DE CULATA

JUNTAS DE CULATA
JOC DE TAQUÉS 

Balancins

Eix balancins

Tutxos

ARBRE DE LLEVAS

Vàlvules i molles

Empenyedors

CULATA AMB BALANCINS

VÀLVULES 

Les grans son las d’admisió
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D’ALTRES COMPONENTS DEL MOTOR

BOMBA DE SERVO DIRECCIÓ

ENGRANATGES DE DISTRIBUCIÓ

VENTILADOR

COMPRESSOR D’AIRE

DIVERSES JUNTES DEL MOTOR

FILTRE D’OLI
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A MANERA DE COMIAT: 

Esperem que us hagi agradat aquesta exposició sobre el tema dels MOTORS PEGASO.

L’Asociaciación la formem majoritàriament exempleats de Pegaso, però està oberta a nous socis, no cal que hagin

estat empleats. Els estatuts recullen que pot ser soci qualsevol persona que ho desitgi, igualment, si alguna

empresa o raó social vol ser soci protector, també estarem gustosos de parlar amb ells.

La nostra Associació es nodreix exclusivament de les quotes anuals dels socis i esporàdicament d'ajuts

institucionals, ja siguin monetàries, o de suport logístic, com seu social, llocs per exposar, col·laboracions de

l'Ajuntament De Barcelona i del Museu d'Història de Barcelona -MUHBA-, o la Filmoteca de Catalunya,

Asociació Parada Solicitada. També ens han ajudat en les conferències diverses persones, com els Srs. Cayetano

Sierra, Joan Pallarés-Personat, Joan Roca, Antoni Costa, Xavier Hernández, Manuel Pérez Vera i moltes d’altres

més, a totes elles des d'aquí els agraïm la seva disposició i el seu temps.

La seu social es troba situada a Can Fabra, Ateneu L'Harmonia, carrer de Sant Adrià nº 20, 08030

Barcelona.   L’horari habitual és els dijous a la tarda, de 2/4 de cinq fins les set, al segon pis, despatx nº 5.

L’Associació disposa d’una página web, aeha.cat, on trobareu una completa informació de la nostra Associació,

activitats, història i documentació relacionada amb l'automoció i altres, Igualment us convidem a visitar el nostre

Facebook, Associació d'Estudis Històrics d‘Automoció. Per últim, posem a la vostra disposició el correu

electrònic: associacioestudis@gmail.com

Comiat
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     EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA IGNASI IGLESIAS 

                      DEL 1 AL 29 DE SETEMBRE 2021     

          INAUGURACIÓ 1 DE SETEMBRE A LES 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E.H.A. 

Associació d’Estudis Històrics de l’Automoció 

San Adrià 20 08030 Barcelona 

Web: aeha.cat 

e-mail: associacioestudis@gmail.com 

US ESPEREM A TOTS I TOTES 


