
El Motor Club Sabadell, entitat registrada a la FCEVH i a la FEVA, juntament amb la Fira “Clàs-
sicMotor Sabadell” organitza el dia 1 de juliol de 2012 la 1ª Concentració Turística per a vehi-
cles antics anomenada “Sabadell - La Salut”.

La concentració permetrà gaudir de la presència de vehicles fabricats entre l’any 1905 i el 
1960, que van ser mítics en la història de la locomoció de principis del segle XX. Entre aquests 
es poden comptar els Ford T i A, els Hispano Suiza, el Citroën 11, Fiat Topolino, etc.

La concentració tindrà el seu punt de trobada a les immediacions de Fira Sabadell (on aquell 
cap de setmana se celebrarà la Fira “ClàssicMotor Sabadell”, i que obrirà les seves portes el 
divendres 29 de juny fins al diumenge 1 de juliol) des de les 8:30 per a les 9:45 hores sortir a 
fer un tomb per les carreteres del Vallès, retornant al punt d’origen a les 12:40 hores.

El recorregut discorrerà per Sabadell, Sentmenat (per la carretera de La Salut), Caldes de 
Montbui, Sant Feliu de Codines, Gallifa i s’arribarà a Sant Llorenç Savall, aproximadament 
a les 11:00, on es farà una parada per esmorzar. Al punt de les 11:45 es reprendrà la ruta 
dirigint-se cap a Castellar del Vallès, Matadepera i arribant a Sabadell a les 12:40 hores aproxi-
madament. Tot el recorregut acumula un total de gairebé 70 km, per on es podran gaudir de 
paratges boscosos i de carreteres de les de tota la vida.

Un cop arribats a Sabadell es procedirà al lliurament de records als participants, que podran 
romandre amb els seus vehicles fins les 14 hores per fer glatir al públic present amb les seves 
meravelles mecàniques del passat.
 
L’organització pretén amb aquest esdeveniment recuperar l’antic esperit del “Rallye de cotxes 
antics Aplec de la Salut” i, amb el temps, poder recuperar aquesta emblemàtica prova que 
durant tants anys va formar part del calendari d’activitats de l’Aplec de la Salut de Sabadell.
El saber fer i la professionalitat i constància dels membres del Motor Club Sabadell fan ser 
optimistes a l’organització respecte l’acceptació que tindrà la prova entre els propietaris de 
vehicles antics, pel que s’espera una participació acceptable, molts d’ells antics participants de 
l’Aplec de la Salut.
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Breu història del Rallye Aplec de la Salut
El “Rallye Aplec de la Salut” celebra la seva 1ª edició l’any 1971 sota la tutela de la “Pre-
vención de Accidentes de Tráfico” i va ser un dels actes d’aquell any de la festivitat de la 
patrona de la ciutat, la Mare de Déu de la Salut. El ral•li era obert a tot turisme fabricat 
fins el 31 de desembre del 1940.

En aquella edició la prova va disputar-se la matinal de diumenge. La prova va quallar i va 
créixer, passant a tenir 2 etapes: dissabte tarda i diumenge matí. Poc després va passar 
La prova va arribar a ser puntuable per al Campionat de Catalunya de ral•lis de regula-
ritat per a cotxes antics. En aquella època, a  mitjans dels anys vuitanta va tenir la do-
ble denominació de Rallye Aplec de la Salut – Comarques Catalanes ja que discorria per 
vàries de les comarques properes al Vallès.

Va ser organitzat fins l’any 1988 per la Prevenció d’Accidents de Trànsit, passant poste-
riorment a ser organitzat pel Montepío de Conductors de Sabadell fins l’any 2001. Des-
prés d’un parèntesi sense que es disputés el rallye el Vespa Club Sabadell el va recuperar 
els anys 2004 i 2005.

A més de la vesant lúdica hi havia una vesant esportiva amb la disputa de varis trams 
de regularitat, sempre a 30km/h, on l’objectiu és passar pels punts secrets de control a 
l’hora ideal, penalitzant el menor temps possible (a raó de 1 punt per segon d’avançament 
o retard respecte l’hora teòrica). Es van viure vàries variants de trams, uns amb sortida 
parada, altres llançada, entrades a regularitat a la fita 0,0 o a la 0,1 o a la 0,2, marcatges 
cada 100m, cada 200m, fites parells, fites senars,... i es que els organitzadors sempre 
van estar innovant i buscant nous reptes que poder oferir als participants.

Des de l’any 1971 fins el 1980 el director de la prova va ser en Manel Malo, agafant el 
relleu en Miquel Renom, que ho fou fins l’any 2001. Els any 2004 i 2005 el director va ser 
Manel Malo López, fill del 1º director de la prova.

Les comarques que durant tots aquells anys varen veure passar el ral•li han estat el Va-
llès Occidental, el Vallès Oriental, el Bages, Osona, La Selva, el Maresme, el Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Solsonès, el Penedès i l’Anoia.

Per més informació:
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