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Butlletí 1/19 

EDITORIAL 

 Benvolguts socis; ja tornem a ser amb tots vosaltres. Hem deixat enrere un any força especial per al 

nostre Club, no en va celebràrem els 60 anys de la seva fundació, fita que no està a l'abast de tothom. 

Estem molt satisfets d'haver-ho aconseguit i d'haver-ho pogut celebrar en la manera que ho vam fer.  

 Es curiós recordar que, en el primer butlletí de la història del Club, l'edició provisional datada el 

gener del 1958, la primera activitat a la qual es fa al·lusió és el repartiment de l'aguinaldo a la Guardia 

Urbana  i, seguidament, visita a Les Germanetes dels Pobres anomenat Convent de les Germanetes de Sant 

Josep. Totes les vespes engalanades amb globus de colors van ser rebudes amb molta simpatia pels avis i 

àvies que hi eren acollits, als quals es va obsequiar amb barres de torró, tabac, paper de fumar i llumins. 

Doncs bé, el dia 6 de gener de l'any 2019, és a dir, 61 anys després, i des de fa un bon grapat d'anys, un 

equip de vespistes amb les vespes engalanades amb globus de colors obrint la comitiva dels SSMM els 

Reis de l'AAVV del carrer Goya, visiten  els avis i àvies residents al Centre Soci Sanitari Francolí, per tal 

d'obsequiar-los, no amb tabac, ni paper, ni llumins, sinó amb perfums, adorns i d'altres petits obsequis. I 

sempre som rebuts amb la mateixa alegria, il·lusió i simpatia que llavors. Tant de bo els puguem continuar 

visitant per molt de temps.  

 Però això ja és aigua passada, enguany encetem un nou any, amb noves propostes i activitats que, 

esperem siguin del vostre agrat, i ho fem amb la intenció de poder continuar celebrant molts anys més. 

Per això esperem continuar comptant amb la vostra confiança i la vostra col·laboració. 

            SALUT I VESPES  

ACTIVITATS 

 Repassarem breument les activitats realitzades al darrer 

butlletí; per començar, el dia 4 de novembre visita al museu del torró i 

de la xocolata d'Agramunt així com a les instal·lacions de la fàbrica 

Vicens. Sortida puntual del Moto Club amb molt de fred, amb la 

sorpresa de l'assistència del Mikel, membre del Dutton Soul@Scooter 

Club de la Gran Bretanya, que era de vacances per la zona i ens va fer 

una visita aprofitant la sortida que teníem programada. Esmorzar al 

mateix poble i tornada al migdia sense incidents. El dia 25 de 

novembre , com és costum, vam 

col·laborar amb el Patronat 

Municipal d'Esports de Tarragona a 

la organització de la Mitja Marató 

Ciutat de Tarragona. Tot entrar el 

mes de desembre vam anar a 

El Presi amb el Mikel 

El grup al camp de futbol d'Almoster 
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gaudir de la festa de l'oli nou a la vila d'Almoster, 

que enguany celebrà la seva 38ena edició. Les rostes 

habituals i a fer Café a la Selva del Camp. El dia 16 

de desembre ens arribàrem a la vila de Nulles, per 

tal de participar de la festa de presentació del vi jove 

i del cava que organitza cada any la Cooperativa 

Vinícola de la localitat. És d'agrair la amable rebuda 

que ens dispensen i l'esforç que hi dediquen a la 

organització de l'esdeveniment. El dia 22 de 

desembre el típic Vespacoc, amb la justificació 

d'anar a buscar la coca, aprofitem per regalar-nos un 

fantàstic esmorzar. Per fi, el dia 23, la rua del Pare 

Noel amb què tradicionalment obsequiem la ciutat 

de Tarragona diumenge abans de Nadal. Finalment, 

el dia 5 de gener, la nostra participació a la 

Cavalcada de SSMM els Reis d'Orient, fita especial 

per a tots i a la qual no hem deixat de participar des 

de l'any 1967. I per acabar, l'endemà, dia de Reis, 

visita als avis ingressats al Centre Soci Sanitari 

Francolí en comitiva amb els reis de l'AAVV del 

carrer Goya de la ciutat.  

Rua del Pare Noel 

Rua del Pare Noel 



 

 

EL NOSTRE PROGRAMA 

27 de gener              MONTBLANC "MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA" 

 Nascut amb el compromís i l'objectiu de preservar la cultura, la 

història, la tradició i el futur del patrimoni cultural-etnogràfic tant dels 

Pessebres, com dels Calvaris de Catalunya, aquest gran desconegut per a 

nosaltres serà la excusa per visitar la vila Ducal el dia 27 de gener. Sortida 

puntual a les 8:30 h del Moto Club ben abrigats, la tornada a migdia. 

  

24 de febrer                                                                  VILALLONGA DEL CAMP "MUSEU DEL CINEMA" 

 Vilallonga del Camp un poble de pel·lícula, aquest va ser el 

títol del llibre que es va publicar amb motiu de la celebració dels 

50 anys de la Sala de Cinema Centre Recreatiu de Vilallonga. 

Arran d'aquesta efemèride va sorgir la idea d'exposar la 

important col·lecció de tot tipus de material cinèfil propietat de 

Josep M. Vallès. Nosaltres sortirem el dia 24 de març a les 8:30, 

hora habitual, del Moto Club per tal de visitar-ho. 

 

7 de març                                           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 7 de març 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 2018. 

2- Proposicions i projectes per a la nova temporada.  

3- Precs i preguntes. 

 

24 de març                      FIGUEROLA DEL CAMP "MUSEU ETNOGRÀFIC I HISTÒRIC" 

 Grata sorpresa la que ens endurem en 

visitar, en aquest petit poble de l'Alt Camp, el seu 

Museu Etnogràfic i Històric. Els mitjans 

audiovisuals, la llum, el so i una museografia 

evocadora permeten copsar sensacions, vivències, 

records,... que ens apropen a les històries de vida 

d’un poble de pagès en el trànsit del segle XIX al 

XX. Nosaltres les viurem el dia 24 de març en sortir 

del Moto Club a les 8:30 h. Arribada als volts de migdia. 

28 d'abril                       " MINI GOLF" 

 Reprenent la nostra afició al minigolf, el dia 28 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.   



 

 

19 de maig               SARRAL "MUSEU DE L'ALABASTRE" 

 Parlar d’alabastre és fer-ho de Sarral, bressol d’artesans, 

d’escultors i d’artistes que han treballat aquesta pedra natural des de 

temps immemorials, transmetent de generació en generació aquesta 

tradició tan arrelada. Tot això i més podrem comprovar el dia 19 de maig 

sortint a les 8:30 h del Moto Club. La tornada a Tarragona cap a migdia.   

 

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 

cafè 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 la necessitat d'informar prèviament quan es vol participar en qualsevol activitat o sortida 

per tal de facilitar la tasca d'organització. 

 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  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Rua del Pare Noel 

Cavalcada SSMM els Reis d'Orient 


