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GRAN ACCEPTACIÓ I INTERÈS DAVANT EL "CLASSICMOTOR SABADELL"  
 
Confirmada l'ocupació de més del 50% de l'espai, i amb moltes possibilitats d'arribar al ple total en 
pocs dies, el Motor Club Sabadell està molt satisfet de l'acollida que aquesta nova activitat ha 
tingut en el sector industrial i comercial no només de la comarca, sinó fins i tot d'empreses o clubs 
de tot el territori estatal, tal com ens explica el seu president, el Carles Aluju: “La veritat és que 
aquesta nova iniciativa del Club ha tingut molt bona acollida, i preveiem un ple total, amb 
importants marques i novetats que no podem desvetllar encara però que seran primícia, tant el 
sector de les vendes, restauració i recanvis de clàssics, com en altres paral·lels com l'eslot, el 
ràdio-control o l'artístic”.  
 
Les activitats paral·leles, també van agafant forma.  
Si bé la Fira en si ja és un esdeveniment important, no menys ho seran les activitats paral·leles 
que tindran lloc durant aquests mateixos dies, i que, encara que es trobin encara en procés de 
programació, podem donar-los referències, almenys de les més avançades. 
La inauguració de la fira està prevista per al divendres dia 29 de juny amb la presència de les 
màximes autoritats de la ciutat, deixant per al dissabte i diumenge els plats forts.  
En un circuit d'uns 400 m² instal·lat a la part exterior del recinte, i amb l'empresa Duba de 
Cerdanyola com a promotora d'aquesta activitat, els assistents podran gaudir d'un elenc 
d'exhibicions de ràdio-control, tant de vehicles terrestres com aeris, durant tota la jornada de 
dissabte i segurament també la el diumenge.  
Per al diumenge, l'organització té confirmada una concentració massiva de motos “Custom” 
organitzada per Harley Davidson Barcelona i que servirà com a plat previ als dies internacionals de 
Harley Barcelona. “Esperem la presència de moltes muntures i fins i tot de participació 
internacional, ja que molts dels assistents al “Harley day” ja seran a Barcelona per aquestes 
dates”, ens comentava el  Joan Molas, un dels caps visibles de l'organització.  
El Xavi Vizcarra i els seus col·laboradors del Motor Club Sabadell, i amb el suport de Classicmotor 
Sabadell, recuperaran de forma no implícita l'antic "Ral·li de la Salut", destinada a vehicles històrics 
fabricats entre 1905 i 1960, amb apreciacions importants. La prova d'aquest any, després de 
gairebé una dècada de no celebrar-se, consistirà en una concentració i també en una excursió per 
carreteres de la zona del Vallès, de les que en donarem més informació en posteriors comunicats.  
Una altra de les activitats serà el "I Concurs fotogràfic del Ral·li de la Llana" del que segueixen 
arribant obres en format fotogràfic, a l'espera de ser exposades al recinte firal, i posteriorment ser-
ne premiades les millors.  
Un plat fort de Classicmotor Sabadell, serà la celebració d'una de les curses del “1er. Campionat 
Slot Racing 1:24”, amb la col·laboració de Difisa, IBB Racing, i la “Fundación Privada Escudería 
Montjuich”. Durant tot el cap de setmana es podrà gaudir d'eliminatòries i finals. Més endavant els 
donarem més detalls.  
 
Entrada econòmica, perquè tota la gent de Sabadell i els seus voltants puguin gaudir d'aquest 
interessant esdeveniment.  
El Motor Club Sabadell, juntament amb l'empresa barcelonina Otac i la sabadellenca J4 Press, volen 
que aquesta activitat tingui continuïtat en anys venidors, i fins i tot certa especialització 
encaminada als vehicles clàssics de competició. També intenten poder arribar al màxim nombre de 
persones i aficionats possible, pel que han ajustat al màxim els preus de les entrades al recinte 
firal.  
L'entrada individual per un dia serà de tan sols 5 €, per als majors de 14 anys, sent gratuït per als 
menors d'aquesta edat. També hi haurà un pack familiar o un pack per a tots els dies dels que 
encara no se n’ha concretat el preu. 


