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El Land Rover Sèrie I Nº3 Torna a
Catalunya 70 anys després
Després de 70 anys de grans aventures tot terreny i increïbles expedicions al
voltant del món, el Land Rover Sèrie I Nº3 torna a Catalunya, al mateix lloc on es
va presentar el 1948.

Un camí d'accés al Tibidabo va ser la pista de proves per al mític Land Rover a Barcelona. | Land Rover

El 1948 se celebrava la Fira de Mostres de Barcelona, ??Europa es recuperava de la Segona
Guerra Mundial, i era una bona oportunitat per reactivar l'economia del país i obrir una finestra al
món. Land Rover no va voler llavors deixar passar aquest esdeveniment per donar a conèixer el
seu nou producte.
Durant la Fira, a l'estand de la companyia britànica, situat al Palau Victòria Eugènia es va exposar
un nou vehicle que estava cridat a revolucionar el món de l'automoció: el mític Land Rover Sèrie I.
L'empresa Romagosa i Cia va ser la responsable d'organitzar proves dinàmiques amb el
nou Land Rover Sèrie I. El lloc triat va ser Vallvidrera, en concret el camí, que va
des d'aquesta població al Tibidabo.
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El Land Rover Sèrie 1 nº 3 al Tibidabo l'any 1948 Foto: Carlos Pérez de Rozas

El Land Rover Sèrie I exposat a la Fira de Barcelona era el tercer en sortir de la fàbrica
britànica i en l'actualitat és el Land Rover més antic de propietat privada, ja que el
primer es troba al British Motor Museum, a Gaydon, i el segon es va perdre en els
anys seixanta.
L'amo, Tim Dines, va tenir la gentilesa de venir a Catalunya amb el seu flamant Land Rover Sèrie
I el passat mes de juny. D'aquesta manera, 70 anys més tard, es va poder fotografiar, per part
del mític Carlos Pérez de Rozas, el llegendari vehicle en el mateix lloc on va ser presentat a la
premsa el 1948.
En aquesta ocasió, el veterà Land Rover l'acompanyaven altres 6 Sèrie I vinguts des del
Regne Unit. A ells es van unir participants locals fins a completar un impressionant
comboi de més de vint vehicles Land Rover Sèrie I. Aquesta iniciativa tanca, en l'àmbit nacional,
els actes realitzats en 2018, amb motiu del 70 aniversari de Land Rover.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=lRNn2fis4_s
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