
A poc més d’una setmana per l’obertura de les portes del Classicmotor Sabadell, es van co-
neixent els últims detalls de les activitats, i també als últims expositors que van conformant 
aquesta primera fira sectorial del món del motor clàssic a la nostra ciutat.

Es presenta el cartell “retro” i els horaris dels campionats de Slot.
Amb un disseny del pòster “retro”, els campionats d’eslot 1:24 s’han sumat a la festa clàssica, 
i comencen a configurar la seva imatge i, a poc a poc, ajusten els seus horaris.
La “Copa Pegaso” el dissabte al matí, la “Copa Abarth Assetto Corse Difisa” a la tarda, i la 
“Copa Scaleauto” durant tota la jornada de diumenge, mantindran una activitat contínua en la 
nova pista de 1:24 presentada com novetat internacional en el Classicmotor Sabadell.

Veredicte del concurs fotogràfic.
El “I Concurs de fotografia del Ral•li de la Llana Trofeu Autosi” ja té guanyador. El jurat, reunit 
el passat dia 7 de juny i format per Josep Brunet (publicista), Joan Molas (President dels clàs-
sics del MCS), Josep Lluís Laborda (publicista), Jaume Marco (fotògraf esportiu), tots ells sota 
l’arbitrarietat del Carles Aluju (president del MCS), va deliberar sobre les 15 obres presenta-
des, curiosament totes elles pertanyents a l’edició del 2012.
El jurat va atorgar cinc premis que, de moment, es guarden en el més estricte dels secrets i 
que es coneixeran el dissabte dia 30 de juny sobre les 12,00 hores al mateix recinte firal.

Primers contactes per a la ITV i “El Paller”.
La llista d’inscrits per actualitzar el seu ITV a la unitat mòbil que l’organització pretén muntar el 
dissabte dia 30 a l’exterior del recinte avança amb lentitud, tal com ens explica Jaume Marco, 
responsable d’aquesta activitat: “Serà difícil arribar a la quota que la pròpia Certia ens exigeix 
per poder traslladar la seva unitat mòbil a Sabadell, i més sent el primer any, però continuem 
treballant-hi i ja han estat diversos els conductors que han sol·licitat els serveis de la ITV “.
Respecte a “El Paller”, també de forma lenta però aquesta si, segura, els particulars interessats 
a vendre els seus vehicles també s’han posat en contacte amb l’organització i ja són bastants 
els que han reservat la seva plaça per al cap de setmana.

Vespa Club Sabadell, convoca els seus socis per a una sortida el diumenge al matí.
Després d’una concentració prèvia, perquè els més matiners puguin visitar la Fira, l’entitat lo-
cal té previst arrencar a la 11 del matí una excursió que els portarà cap a la Salut, Sentmenat, 
Calders, Sant Sebastià de Montmajor, i tornada per Calders, Sentmenat, Castellar del Vallès, 
entrant a Sabadell per l’Avinguda 11 de Setembre, recorrent tot el centre de la ciutat, per tan-
car la matinal amb un vermut ofert pel seu propi club.

En set dies Classicmotor Sabadell obre les seves portes.
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Sabadell, segueix reconeixent i homenatjant a més pilots locals.
Mica en mica, podrem anar tatxant noms de la llarga llista de pilots sabadellencs que 
mereixen un reconeixement ciutadà per la seva tasca en l’esport del motor.
De tots ells, el Motor Club Sabadell n’ha escollit a tres per a aquesta edició, deixant per 
a anys venidors a alguns més, igualment admirats per tots nosaltres.
Jordi Catón, sabadellenc, guanyador del “Rallye de la Lana” del 1969 quan era puntuable 
per al Campionat de Catalunya de Ral·lis de velocitat, i que a més compta en el seu haver 
amb innombrables victòries al seu palmarès de moltes disciplines, compartirà distinció 
amb un altre cèlebre esportista sabadellenc, l’ex-copilot i foto-periodista, avui ja retirat, 
Joan Aymamí, campió de Catalunya i d’Andorra de Ral·lis del 1977, o tercer del nacional 
de ral·lis del 1978 junt al Claudi Caba, i al que alhora se li reconeixerà la seva pacient i 
llarga tasca periodística en el món del motor. Aquest acte està previst realitzar el dissa-
bte dia 30 de juny a les 13,00 al costat de la pista d’Slot de IBB i la “Fundación Privada 
Escudería Montjuich”.
Per al diumenge, l’homenatge serà a un pilot de la ciutat que no necessita presentació, 
Joan Fernàndez Garcia, qui ostenta centenars de victòries i títols europeus, espanyols i 
catalans en múltiples disciplines, des de Le Mans fins a Buenos Aires, com la resistència 
en circuits, els ral·lis, les pujades en costa, donant això a un dels més extensos palmarès 
que existeixen encara avui dia.
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