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EDITORIAL
Benvolguts socis; a les deu hores del matí del dia 16 de març de l'any 1958, mes de 150 vespistes es
van aplegar a les portes de l'antic institut Compte de Rius, per tal de celebrar la inauguració oficial del
naixement del Vespa Club Tarragona. Els actes van consistir en una visita i missa a la capella de Sant Magí,
una recepció a l'Ajuntament, una visita al Sindicato de Iniciativa (on es feia una exposició de fotografies
amb motius Vespistes), un vermut a l'antic Gran Café Europa i un dinar als salons del Club Nàutic.
Expliquen les cròniques que vam rebre representacions dels Vespa Clubs de Reus, Barcelona,
Badalona, Sabadell i Terrassa, que amb tots ells es va fer intercanvi de banderins i que les dones van ser
obsequiades amb clavells. Que la missa va ser oficiada pel Reverend Corbella, vespista de pro, i que la
recepció per part de l'alcalde sr. Sanromà es va fer en un ambient de molta cordialitat. També expliquen
que, desprès del vermut, es van sortejar entre tots els assistents dos clauers de plata amb la figura d'una
vespa i, que els agraciats van resultar dos vespistes de Tarragona, srs. Ribas i Constantí. Que als salons del
Club Nàutic es van aplegar més de 100 comensals i que tot va transcórrer en un ambient de gran
camaraderia i amb un gran esperit d'esportivitat. Finalment, lamenta la junta, que por "especialísimas
circunstáncias" (sense especificar més), es va haver de suspendre el ball que havien preparat com a colofó
de la celebració.
Ja feia mesos que es treballava per tal de fer possible la creació d'un Vespa Club a la ciutat, però no
va ser fins a primers de febrer que va arribar la confirmació telegràfica, per part del Vespa Club d'Espanya,
que havia estat aprovada tota la documentació i, en conseqüència , es podia inaugurar de forma oficial el
Vespa Club de Tarragona. La primera Junta va quedar formalment constituïda i va ser presidida pel Dr.
José Garcia Melet, essent Vicepresident: Sebastià Roig Fortuny, Secretari: Gabriel Fabà Alegria, Tresorer:
Ramón Solsona Roca i, actuant com a Vocals: José Giner Martí, Idelfonso Celeri Panzeri i José-Juan Pallero
Tomás.
Tot just a rebre aquest butlletí, es compliran 60 any d'aquella efemèride. Serveixi aquest breu
recordatori per tal de retre merescut homenatge a tots ells, sense oblidar els que van continuar la tasca
fins arribar al dia d'avui.
Efectivament, aquest any es compleixen seixanta de la creació del nostre estimat Vespa Club,
celebrem-ho gaudint de la vespa i de la companyia i, que per molts anys més ho puguem explicar....
SALUT I VESPES

ACTIVITATS
Vam iniciar les activitats del darrer butlletí el dia 26 de novembre, amb la col·laboració amb el
Patronat Municipal d'Esports de Tarragona a la Mitja Marató ciutat de Tarragona, que enguany celebrà la
seva 26 ena edició. Seguidament, ens vam apropar a Constantí a gaudir de la seva tradicional festa de l'oli
nou, que organitza cada any la cooperativa agrària de Sant Isidre .

El dia 17 de desembre vam visitar el bonic celler de la població de Nulles, que organitzà en aquesta data la
seva anual festa de presentació de caves i vins, on gaudírem d'un bon esmorzar que amablement
organitzen els socis de la Cooperativa vinícola, als quals des d'aquestes línies volem agraïr els seu esforç

El dia 23 de desembre, com ja ve sent tradicional al nostre Club, ens vam arribar als Pallaresos per tal de
proveïr la coca del Pare Noel. Ja el dia 24 de desembre organitzàrem la cercavila del Pare Noel i, en acabar
brindis amb cava i coca per tal de celebrar l'arribada de les desitjades festes Nadalencas.

Finalment, el dia 5 de gener, l'esperada Cavalcada del Reïs. Enguany amb canvi d'ubicació dins la comitiva
en una, no gaire encertada decisió, per part del Patronat organitzador. Seguirem informant...

EL NOSTRE PROGRAMA
18 de març

ALCOVER "ERMITA DEL REMEI i ERMITA PARET DELGADA"
A tocar de la primavera, bonica sortida matinal per tal de visitar la
Ermita del Remei, on esmorzarem. Seguidament enfilarem cap a la Ermita de
la Paret Delgada per tal de gaudir de la seva inusual decoració. Ruta suau
sense pujades, apte per a qualsevol màquina, aprofitarem doncs per treure
les més velles. La sortida el dia 18 de març a les 8:30 h del Moto Club.

5 d'abril
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Comuniquem a tots els nostres associats la celebració de la Assemblea General Ordinària del Vespa
Club Tarragona que es durà a terme el dia 5 d'abril a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30
hores en segona convocatòria, a la sala de reunions del Moto Club a la Rambla Nova 53 de Tarragona amb
el següent
ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria i Estat de Comptes de l’exercici 2017.
2- Proposicions i projectes per la nova temporada.
3- Precs i preguntes.
8 d'abril
" MINI GOLF"
Reprenent la nostra afició al minigolf, el dia 8 d'abril ens arribarem a La Pineda a esmorzar per, tot
seguit, enfilar cap a Vilafortuny on disputarem la típica partida al Tenis Squash Llevant. La sortida, un cop
mes, a les 8:30 h del Moto Club.
La classificació obtinguda serà considerada a banda de la del campionat social.
22 d'abril
Avui visitarem el poble de l'Albiol, tot pujant
per les Masies Catalanes. Allà podrem gaudir de les
magnífiques vistes del camp de Tarragona des del
seu mirador. Després de l'esmorzar la baixada per
Vilaplana. Serà el dia 22 d'abril i la sortida del Moto
Club a l'hora habitual, 8:30.

ALBIOL

13 de maig
BICICLETADA POPULAR
Organitzada pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, el Vespa Club col·laborarà amb la
organització fent tasques de control i coordinació. La sortida s'anunciarà convenientment per part del
mateix Patronat d'Esports.
27 de maig

CLÀSIQUES A DUESAIGÜES
Bona sortida per gaudir dels nostres scooters,
traurem novament les vespes clàssiques per visitar el
bonic poble de Duesaigües, conegut pels seus ponts
ferroviaris. Bonica ruta tot bordejant el pantà de
Riudecanyes. Serà el dia 27 de maig amb sortida del Moto
Club a les 8:30 h.

NOTICIARI
Properes reunions obertes a tots els socis al Moto Club, a les 19:00 hores, únicament el primer
dijous hàbil de cada mes.
Informar que els horaris de sortida s'han de respectar escrupolosament; qui es vulgui prendre el café abans
de sortir, ha d'arribar amb temps suficient. Nosaltres donarem un marge de 10 minuts sobre l'horari
proposat abans de donar la sortida a totes les excursions.
Recordar els telèfons habituals de contacte amb el Club:
667 957620 -Sr. Mellado (President)
606 319295-Sr. José Manuel Rodríguez
626710521 -Sr. Luis Álvarez
605081471-Sr. Jesús Ferrer

Menció a banda mereix l'esforç que fem des del Club amb la nostra recollida solidaria d'aliments,
enguany vam superar els dos cents quilos, que van ser entregats a Càritas pel seu repartiment entre les
persones més necessitades.

Finalment, agrair al nostre soci i amic, en
Joan Barbadillo, les atencions que ens va
dispensar en el decurs de la visita al seu pessebre
i, a la magnífica col·lecció de vespes de que
disposa.
Gràcies Joan

LA JUNTA DIRECTIVA

