
XXI TROBADA MOTOS 

ANTIGUES A VILA-SECA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vila-seca 3 i 4 d’octubre de 2015 
 

PROGRAMA:                                                                     
 

Dissabte 3 d’octubre 

 
De 8 a 9 h, agrupament dels participants a la plaça del Mercat Municipal de Vila-

seca. Formalització de les inscripcions, i entrega de la samarreta commemorativa 

de la Trobada. 

 

A les 9.  Sortida puntual.  

 

A ¾ de 10. Parada per esmorzar a Valls, restaurant El Refugi.  

 

A les 11. Reprendrem la ruta cap a Vallbona de les Monges, passant per diferents 

poblacions interior, Pla de Santa Maria, Cabra del Camp, Barberà de la Conca, Pira, 

Sarral... 

 

A ¾ de 12. Arribada a Vallbona de les Monges i visita de la monumental al 

monestir de Vallbona de les Monges. 

 

A les 2. Ens desplaçarem al Restaurant “El cafè de Vallbona de les Monges i 

Agrobotiga” 

 

A les 5. Havent dinat reprendrem el camí de tornada cap a Vila-seca passant per 

Montblanc, Alcover i  La Selva del Camp.... 

 

A les 7. Arribada a Vila-seca i fi de la Jornada. 
Quilòmetres aproximats a recórrer  140 km. 

 

 

Diumenge 4 d’octubre.  

 

De 8 a 9. Agrupament dels participants a  la plaça del Mercat Municipal de Vila-

seca, formalització de les inscripcions, i entrega de la samarreta commemorativa de 

la Trobada i degustació de la tradicional “Xocolata amb Coca”. 

 

A les 9. Sortida direcció Tarragona, realitzant un recorregut per costa fins arribar al 

restaurant les 4 Carreteres.  

 

A ¾ de 10. Parada per esmorzar al Restaurant Les 4 Carreteres. 

 

A ¾ d’11. Continuarem la ruta passant per poblacions interiors i carreteres 

pintoresques, Reus, Castellvell del Camp, Almoster, La Selva del Camp, Vilallonga, 

El Morell, Reus i Vila-seca 
 
A la 1. Arribada a Vila-seca, fi de la trobada. 
 

A les 2. Dinar al Restaurant “Torre del Delme”, on la direcció del local ens tindrà 

preparat un bon àpat. Al final del dinar seran lliurats els recordatoris i premis a tots 

els participants que ens hagin acompanyat. 

 Quilòmetres aproximats a recórrer 60 km.  


