
L’artista barceloní Jordi Altés ha conclòs amb èxit el seu treball d’elaboració i disseny del pòster 
oficial de la Fira, amb nota. “La idea va sorgir una mica de tots els que l’organitzem, i es va en-
carregar el treball a l’excel·lent dibuixant”, ens explica el Carles Aluju, president del Motor Club 
Sabadell. I afegeix “en el pòster es conjuguen dos elements molt importants per a nosaltres, 
d’una banda el dibuix d’un dels vehicles amb què el pilot local Joan Fernàndez va participar en 
innombrables proves internacionals amb gran èxit, un Porsche 908, i per un altre l’interior de 
l’antiga fabrica “La Elèctrica” que actualment acull les instal·lacions de “Fira Sabadell”, amb 
l’espectacular estructura original, avui restaurada. El resultat ja el podeu valorar vosaltres ma-
teixos, és espectacular”.

Obertes les inscripcions per passar la ITV en la unitat mòbil del Classicmotor Saba-
dell. 
A través del web www.classicmotor.es, els propietaris de vehicles clàssics o d’interès, ja poden 
realitzar la seva reserva per poder passar, el dissabte dia 30 de juny, la ITV dels seus cotxes. 
L’empresa Certia i el Motor Club Sabadell, han arribat a un acord perquè l’estació mòbil estigui 
en la ciutat de Sabadell, davant el recinte firal a partir de les 10 del matí fins a les 20 hores, no-
més interrompent el seu treball al migdia durant un breu període de temps per menjar. És una 
molt bona i més econòmica ocasió per posar el cotxe al dia, on a més els enginyers són “del 
ram” i també molt entenedors de les peculiaritats habituals d’aquest tipus de vehicles. 

Concretat l’espai i els preus per a “El Paller” 
A partir de divendres dia 29, fins diumenge dia 1 de juliol, els particulars que ho desitgin po-
dran exposar les seves màquines a “El Paller del Clàssic” per un mòdic preu de 20 € per als tres 
dies, en un espai destinat a la compra i venda entre particulars. Poden reservar aquest servei 
(ja que l’espai és limitat) a través del web www.classicmotor.es o a l’estand d’informació del 
propi Classicmotor Sabadell, a l’entrada del recinte. 

Algunes novetats en l’apartat de Slot. 
Per als neòfits en el món de l’eslot, ens complau gratament anunciar que, el “Campeonato 
Difisa Racing y Pegaso”, organitzat per IBB Auto Racing, amb la col•laboració de la “Funda-
ción Privada Escudería Montjuich” i “Difisa Racing”, a 1:24, es realitzarà sobre una nova pista, 
presentada en aquesta fira com a novetat, i amb molts avenços tècnics. La rèpliques a escala 
1:24 són vehicles de dimensions més grans que les més conegudes d’1:32, amb més detall 
d’acabats i alhora amb major velocitat sobre la pista. 
Però l’escala 1:32 també serà present a Classicmotor Sabadell, aquest cop de la mà de 
l’escuderia local GASS (Grup Amics Slot de Sabadell), amb la rèplica a escala del traçat del 
“Circuit de Catalunya”. 

Jordi Altés va dissenyar el pòster oficial de Classicmotor Sabadell.
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Els menors de 12 anys, no pagaran  
Com ja hem anunciat en comunicats anteriors, el preu de l’entrada serà de només de 5 
€. Respecte al possible tiquet familiar proposat per algun dels membres de l’organització, 
aquesta, i per consens, va disposar que els menors de 12 anys tinguin l’entrada de franc 
al Classicmotor Sabadell, facilitant d’aquesta manera l’accés familiar a la mateixa. També 
hi haurà un tiquet de 3 dies, transferible, al preu de 9 €.
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