
No solament l’ocupació del recinte firal de Sabadell va omplint-se a poc a poc amb 
importants expositors de la comarca i la resta de Catalunya i Espanya, sinó que els 
preparatius per a les diferents activitats esmentades en els anteriors comunicats van 
agafant forma, espai i temps. Així mateix són molts els seguidors que, a través de 
Twitter i Facebook, van seguint les evolucions dels preparatius previs a la celebració 
de la primera fira de clàssics de la ciutat vallesana.

El programa d’activitats s’està confeccionat provisionalment, i es preveu una gran 
inauguració per al divendres.
Tot i que encara es poden produir alguns canvis en el programa d’activitats, aquest ja va aga-
fant forma, i podem avançar alguna de les sorpreses que la gent del Motor Club Sabadell ens 
té preparades. 
Iniciarem la jornada de divendres amb la presència de les més rellevants personalitats polí-
tiques de la nostra ciutat, alhora que importants directius d’empreses estatals d’automoció i 
destacats membres de les més importants entitats de clàssics del nostre país. 
En aquesta mateixa jornada, també coneixerem als primers finalistes del concurs fotogràfic del 
“Ral·li de la Llana”, de qui les obres ja estan en poder de l’organització, ajornant la decisió final 
del jurat possiblement per al dissabte. 
El Motor Club Sabadell procedirà també al sorteig d’una inscripció gratuïta per al “IX Ral·li de 
la Llana - Trofeu Autosi” entre tots els participants que van adquirir el vídeo de la prova, i que 
es va reproduir en molts mitjans televisius estatals.

ITV Mòbil i moltes més activitats per al dissabte.
El Ràdio-control (a l’exterior), serà una altra de les disciplines de les que podran gaudir tots els 
visitants. El circuit, molt gran, estarà situat al lateral exterior del recinte firal. 
Al costat del ràdio-control, també tindrem “El Paller del Clàssic”, espai on els particulars podran 
exposar i vendre els seus vehicles històrics i clàssics, pagant un simbòlic preu del qual infor-
marem aviat. Aquesta mateixa part exterior estarà reforçada amb l’exposició d’un avió antic i 
d’un autobús clàssic. 
Continuant fora del recinte, el Motor Club Sabadell i l’empresa Certia, concessionària de les 
ITV, han arribat a un acord perquè durant tota la jornada de dissabte, les persones que hagin 
sol•licitat cita prèvia (més endavant, al web hi haurà un formulari ), puguin passar la inspecció 
tècnica del seu vehicle clàssic en aquesta unitat mòbil, a preus bastant inferiors als habituals.
A l’interior, les prèvies del Campionat “Abarth i Pegaso” de Slot 1:24, organitzat per IBB Auto-
racing, serà un dels plats forts durant tota la jornada de dissabte, i a més, serà retransmès en 
directe per la “Televisió Sant Cugat “per tot el pavelló firal.

Tot a punt perquè els propers 29, 30 de juny i 1 de juliol, la gran festa del 
motor clàssic arribi a la ciutat de Sabadell.
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Altres activitats seran la presentació en exclusiva mundial d’una novetat de Abarth, 
la projecció de pel•lícules inèdites mai vistes i particulars del mateix Joan Fernández, 
l’agraïment per part del Motor Club Sabadell a dos dels seus socis per la seva aportació a 
l’automobilisme, el curs de maquetistes aplicat a l’automobilisme impartit per l’empresa 
local “Pavon”, el taller de dibuix del motor per als més petits tutelat per Jordi Altés, o 
també les conferències sobre la competició de clàssics, copilotaje, i altres. 
Tindrem l’exposició, i el veredicte final de totes les fotos presentades al concurs fotogràfic

Un diumenge quasi bé per a tots els sentits.
Es podran tocar (però no molt), escoltar, veure i olorar, els sabors de principis i mitjans 
del segle passat amb la “I Trobada Turística Sabadell - La Salut”, reservada a cotxes 
històrics d’entre 1905 i 1960, en la qual tots els assistents a la fira podran gaudir de 
l’exposició, tant abans com després del recorregut, que serà d’uns 70 km entre les 10 i 
les 13 hores. 
A la concentració de Harley Davidson, citada en els comunicats previs, se’ls ha unit una 
altra, la “I Ronda de la Fira” que, organitzada pel Vespa Club Sabadell, pretén reunir el 
major nombre de motocicletes i realitzar un petit recorregut d’uns 50 Km, obert a qual-
sevol tipus de moto, i que començarà i acabarà a la plaça de la Sardana, davant mateix 
del recinte firal.

Gairebé acabat el pòster que donarà sentit a un dels actes més importants del 
cap de setmana, el reconeixement.
Jordi Altés i 6Machines han realitzat, amb molt d’amor, el pòster que uneix un Porsche 
mític dels anys 70 amb l’espai interior on es realitzarà la fira, i que al seu torn servirà 
de símbol per al reconeixement a un dels pilots més emblemàtics d’abans, el Joan Fer-
nández: “Aquest homenatge ens fa més il · lusió, ja que pensem que aquesta persona, 
tot i que ja ha tingut molts petits reconeixements, no ha tingut el que es mereix a nivell 
institucional” ens explica Carles Aluju, president de la entitat. L’acte es realitzarà a les 12 
hores a l’auditori de l’interior de la Fira.
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