
 

 

 
 
 
 

AVANÇ INFORMATIU 
 
Concentració Turística SABADELL - LA SALUT 
El Motor Club Sabadell, entitat registrada a la FCVH i a la FEVA, juntament amb la Fira 
“Classicmotor Sabadell”, organitza el dia 1 de juliol de 2012 la 1ª Concentració Turística 
per a vehicles antics nomenada “Sabadell - La Salut”. 

La concentració permetrà gaudir de la presència de vehicles fabricats entre l’any 1905 i 
el 1960, que van ser mítics en la història de la locomoció de principis del segle XX. Entre 
aquests es poden comptar els Ford T i A, els Hispano Suiza, el Citroën 11, Fiat Topolino, 
etc. 

La concentració tindrà el seu punt de trobada en les immediacions de Fira Sabadell (on 
aquell cap de setmana se celebrarà la Fira “Classicmotor Sabadell”, i que obrirà les 
seves portes el divendres 29 de juny fins al diumenge 1 de juliol) La trobada serà a les 
8:30 per a les 10 hores sortir a fer un tomb per les carreteres del Vallès, retornant al 
punt d’origen a les 13 hores. 

La ruta discorrerà per Sabadell, Sentmenat (per la carretera de La Salut), Caldes de 
Montbui, Sant Feliu de Codines, Gallifa i s’arribarà a Sant Llorenç Savall, 
aproximadament a les 11:15, on es farà una parada per esmorzar. Al punt de les 12 es 
reprendrà la ruta dirigint-se cap a Castellar del Vallès, Matadepera i arribant a Sabadell 
a les 13 hores aproximadament. El recorregut acumula un total de gairebé 70 km, per 
on es podran gaudir de paratges boscosos i de carreteres de les de tota la vida. 

Un cop arribats a Sabadell es procedirà al lliurament de records als participants, que 
podran romandre amb els seus vehicles fins les 14 hores per fer glatir al públic present 
amb les seves meravelles mecàniques del passat. 

I tot per un mòdic preu d’inscripció de 45 € per vehicle, i que inclou l’assegurança, 2 
esmorzars, road-book del recorregut, taxes i l’entrada per a 2 persones a la Fira. 
 
Fira Clàssic Motor Sabadell 
Tots els participants podran accedir de franc a la Fira “Classicmotor Sabadell”, dedicada 
al món de la restauració i conservació de vehicles antics i clàssics, i també dels recanvis, 
així com a les moltes activitats paral·leles a la fira, com per exemple el “1er Campionat 
Slot Racing 1:24”, amb la col·laboració de Difisa, IBB Racing, i la “Fundación Privada 
Escudería Montjuich”, o bé gaudir de la concentració de motos Harley Davidson, i també 
de la pista d’exhibicions de ràdio-control, entre altres. 

 
Us hi esperem! 
 


