
 

I FIRA DE MODELISME I 
RADIOCONTROL 

  
Dies 8 i 9 de Juny al Parc de Baix a Mar 
 
Vilanova i la Geltrú 
 
 
Els dies 8 i 9 de Juny es celebra a la nostra ciutat la “ I FIRA DE MODELISME I RADIO CONTROL” un espai 

dedicat a tots els aficionats al auto modelisme i aeromodelisme radio controlat on podreu trobar diferents 

circuits i tallers relacionats amb aquest apassionant mon. 

Hi haurà un circuit  on es realitzaran curses cronometrades de vehicles tot-terreny. També hi hauran 

circuits sobre asfalt i terra on hi hauran exhibicions.  Podeu portar els vostres vehicles i participar. 

Trobareu una zona per volar Park Flyers, helicòpters i multi-rotors.  

També trobareu diverses botigues especialitzades i clubs on podreu trobar tota la informació necessària 

per iniciar-vos en aquest hobby, o esport per els mes iniciats. 

 

 

 Els cotxes de radio control poden ser més que una joguina. A tot arreu del nostre país es fan campionats 

oficials amb diverses proves en diferents circuits, amb entrenaments, classificació,  i carreres com si fos una 

formula 1 en petitó. És un mon apassionant on amics, pares i fills (pares fent de mecànics i fills de pilots) 

realitzen un hobby molt estimulant on s'aprèn disciplina, respecte, esperit esportiu i sobretot... ho passen 

tots molt be ! 

Per aquesta raó convidem a tots els aficionats, amics i tots aquells que tingueu curiositat per aquest mon 

que vingueu a la fira a compartir les vostres inquietuds i dubtes, a que porteu el vostre cotxe o avió encara 

que estigui trencat o que no sabeu fer funcionar i us ensenyarem a posar-lo al dia. 

 
 



 
 

Programa: 
 
Dissabte 8 de Juny: 

 

• Pista  d’herba: 
-  I Campionat  de la categoria 1:8 TT sobre herba (entrenaments i curses) 
-  I Campionat de la categoria 1:10 TT sobre herba (entrenaments i curses)  (Inscripció i  entrenaments  de          
9.00h  a 12.00h.) 

  Entre les diferents mànigues els  aficionats podran provar  la pista. 
  El campionat l’organitza el RC Club Esportiu d’Automodelisme Vilanova i la Geltrú i   RC  Club Santa Oliva. 

• Zona de vol: Exhibicions de Park flyers, helicòpters, multirrotors.  Arrancada d’un avió amb turbina (Jet). Vol 
lliure d’avions de les categories citades. Aquesta activitat la gestiona el Club d’aeromodelisme  Els Cards. Hi 
haurà una escola de helicòpters per els que vulguin volar. Exposició d’avions.  

• Pista de Crawlers y Rally. Pistes lliures per als aficionats  

• Pista de Drift: Exhibicions a càrrec  del Club Penedès Drift Team y Didacus Custom, 
pista lliure para els aficionats 

• Pista de Mini Z: Exhibicions a càrrec del Club RC Santa Oliva , pista lliure pels  aficionats 

• Pista de Rally: Exhibicions a càrrec del Club Scaler Design  , pista lliure pels  aficionats 
 
Diumenge  9 de Juny: 

 

• Pista d’herba : Pista lliure pels aficionats de les categories 1:8 TT y 1:10 TT 
Es podran provar vehicles de  lloguer. 
Entrega de premis dels campionats a las 12.30 h. 

• Zona vol: Exhibicions de Park flyers, helicòpters, multirrotors.  Arrancada d’un avió amb turbina (Jet). Vol lliure 
d’avions de les categories citades Aquesta activitat la gestiona el Club d’aeromodelisme  Els Cards. Hi haurà 
una escola de helicòpters paer els que vulguin volar. Exposició d’avions.  

• Pista de Crawlers y Rally. Exhibicions entre las 9.00h y las 13.00h a càrrec  del Club Scaler Design. 

• Pista de Drift: Exhibicions a càrrec  del Club Penedès Drift Team y Didacus Custom, 
    pista lliure per als aficionats. 

• Pista de Mini Z: Exhibicions a càrrec del Club RC Santa Oliva , pista lliure per als aficionats. 
 
 

CLUBS COL·LABORADORS: 
 

• Penedès Drift Team 

• Drift Cat  

• Driftspainrc  

• Scaler Design 

• C.E.A Can Mercader  

• RC Club Santa Oliva 

• RC Club Esportiu d’Automodelisme  de Vng 

• Club d’aeromodelisme Els Cards 

• Associació de modelistes M.C. Modelisme  
 

COMERÇOS ESPECIALITZTS presents a la fira: 
    -  T.o.t. Hobby S  
-  -   Didacus custom       
    -    Hobby Racer   
    -    Orient Express    
    -    Hobby Racing    
 

COL·LABORADORS: 
     -    TRP       
     -    AECAR    
     -   DYNAMIC FILMING 

 

Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb 
col·laboració de: 

• Club d’aeromodelisme Els Cards 

• RC Club Esportiu d’Automodelisme  de Vng 

                               

                        


