
Amb les expectatives complides, tant per part dels organitzadors com dels expositors, diu-
menge passat es va tancar la primera edició de la fira “Classicmotor Sabadell”, organitzada pel 
Motor Club Sabadell, J4 Press i Otac Organización Profesional.

La fira, destinada als vehicles clàssics i clarament dividida en dos sectors, va congregar per 
una banda a bona part de les empreses automobilístiques, pel que fa als cotxes clàssics, de la 
ciutat de Sabadell i rodalies. En aquesta, varem poder contemplar autèntiques joies del passat, 
com per exemple un Bugatti Type-47, un Audi Quattro grup 4 de ral·lis, un Mercedes que per-
tanyia a l’Estat Espanyol, un Jaguar D-Type, varis Hispano-Suiza, Fiat, Abarth, Lancia, i molts 
altres. Per una altra, un sector de recanvis, màquines, equipaments i eslot, va reunir exposi-
tors catalans, espanyols, i fins i tot de França o el Pakistan. Tots ells van valorar positivament 
l’esforç del Motor Club Sabadell, i el fet de tenir durant dos dies i mig, molta gent passejant i 
altra, fent negocis. A aquests darrers, bàsicament, anava orientada la fira.

“Classicmotor Sabadell, aspira a ser en els anys venidors una referència pel que fa al món de 
les fires dels cotxes clàssics, i a especialitzar-se bàsicament en la competició d’aquest tipus de 
vehicles”, ens comentava el Carles Aluju, president del Motor Club Sabadell.

Apart de la pròpia fira, els organitzadors van preparar vàries activitats paral•leles durant tot 
el fi de setmana. Així, dissabte hi havia una unitat mòbil especial per clàssics de la ITV-Certio, 
competicions d’eslot a escala 1:24, tallers de maquetistes, dibuixos pels més xics, cotxes de 
ràdio-control elèctrics i de benzina, etc. Igualment, es van donar els premis del “I Concurs de 
Fotografia del Ral•li de la Llana”, es va sortejar una inscripció pel “IX Ral·li de la Llana Trofeu 
Autosi”, i es van fer també uns emotius reconeixements a les trajectòries esportives i profes-
sionals als sabadellencs Jordi Caton, pilot, i al Joan Aymamí, copilot i fotògraf del motor.

Diumenge, es va celebrar la primera edició del “Ra·li Sabadell – La Salut”, per cotxes del 1905 
al 1960, amb un recorregut d’uns 70 km. pel Vallès, en caravana, i escoltats per cotxes de 
l’organització. Els amics del Vespa Club Sabadell van fer la “I Ronda de la Fira” i Harley David-
son Barcelona, ens va dur unes quantes d’aquestes magnífiques motos.

       Expectatives complides

CP-8           www.classicmotor.es

feria@classicmotor.es

Organitza: Motor Club Sabadell - C/ Major, 125 - 08205 Sabadell · Secretaria: Otac Organización Profesional - C/Aribau, 253 ent. 3ª - 08021 Barcelona



       
Un acte important de la jornada, va ser un merescut homenatge fet al pilot sabadellenc 
Joan Fernàndez, qui no necessita presentació. A l’auditori, juntament amb el Regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Josep Ayuso, el regent de la ”Fundación 
Privada Escudería Montjuich”, Sr. Luís Coma-Cros, el Joan Molas, president dels Clàssics 
del Motor Club, i moltes altres persones vinculades al Joan, i també familiars i amics, el 
Joan ens va fer un breu resum del seu llarg palmarès esportiu, dels millors de la història, 
emocionat, i va donar les gràcies una i una altra vegada a una llarga llista de gent que 
sempre l’hem envoltat i admirat. No és per menys. Gràcies, Joan.

Ara, a la gent del Motor Club Sabadell, li tocarà reflexionar sobre les coses que poden 
millorar, les coses noves que poden aportar, i trobar unes dates idònies per tal de dur-ne 
a terme una segona edició més exitosa que aquesta, que ja és història.

Per més informació: 

www.classicmotor.es
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