
Demà divendres a les 16, 00 hores obre les portes la I Fira de Classicmotor Sabadell amb un 
ple total d’expositors i moltes activitats que aniran encadenant durant tot el cap de setmana.

En acostar-nos al recinte Firal de Sabadell, els visitants podran contemplar abans d’entrar al 
recinte, un avió clàssic, concretament un Texan T-6 que estarà exposat a la marquesina exte-
rior juntament amb una autobús d’època, una barca també amb història i un vehicle de com-
petició de l’any 75 de la marca de Martorell.

Les activitats per al divendres de 16, 00 20,00 hores, seran les permanents de la fira, com 
els tallers de pintura, l’exposició de fotos i la inauguració institucional, deixant el plat fort 
d’activitats i de públic per a les jornades de dissabte i diumenge.

Classicmotor Sabadell iniciarà la seva jornada de dissabte amb la instal • lació de la unitat 
mòbil d’ITV que estarà en funcionament des de les 10 del matí, al final després de l’acord amb 
Certio fins a les 15,00 hores i que compartirà espai amb una demostració de Ràdio -Control. 
A l’interior, tallers de maquetisme i dibuix, homenatges, curses d’slot i presentacions diverses 
compartiran l’espai amb la fira pròpiament dita, tancant les portes a les 20,00 hores de dissa-
bte.

La jornada de diumenge es caracteritza, pel gran nombre d’activitats a l’exterior d’aquesta. La 
més matinera serà la concentració i ruta turística de vehicles històrics que arrencarà abans de 
l’inici de l’activitat de la fira i que coincidirà en l’arribada sobre les 12,30 hores amb la Concen-
tració de Harley Davidson, la “I ruta de la Fira” exclusiva per a vehicles de dues rodes.

La zona de “El Paller” continuarà una jornada més amb la compra i venda de vehicles clàssics 
entre particulars.

Per més informació:

www.classicmotor.es

       Demà divendres arrenca Classicmotor Sabadell amb un ple total.
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