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EDITORIAL 

 Benvolguts socis; ja estareu assabentats de la efemèride que ens disposem a celebrar, 60 anys 

ininterromputs d'activitats son molts anys i moltes activitats. Algunes es van repetint regularment bé pel 

seu significat, bé per l'acceptació que tenen, però n'hi ha una que es repeteix de manera sistemàtica any 

rere any. Naturalment, com ja haureu suposat, em refereixo al dia del club. La primera constància escrita 

de celebració de què disposem, es remunta al dia 19 de març de l'any 1961, i es correspon al tercer 

aniversari de la fundació del club. El programa d'actes que van preparar és el que segueix: 

 A les 10 del matí concentració de vespes al Café Metropol per tal d'anar en cavalcada fins a la 

ermita del Portal del Carro a fi d'assistir a la celebració de la missa, que va ser oficiada pel reverend Pedro 

Batlle Huguet. Allà es va oferir a Sant Magí un ciri artísticament decorat. 

 A continuació, es van dirigir novament en comitiva al local del Café Metropol on es va degustar un 

aperitiu mentre es feia el repartiment de trofeus entre els guanyadors de les diferents categories. 

Com a mostra reprodueixo els primer classificats de cada una: 

 

GIMCANA EXPERTS 

1er D. José Ribot- copa Vespa Club 

2on D. Joaquin Antón - copa Casa Blandinieres 

3er D. Enrique Balaguè - medalla Vespa Club

   

 

GIMCANA INEXPERTS 

1er D. Javier Admetller - copa Vespa Club 

2on D. José Fonoll - copa J.A. Porqueras 

3er D. Fco. Colomar - medalla Vespa Club 

ACOMPANYANTS EXCURSIONS 

1a Sra. Carmen Argenta de Solano - copa 

2na Sra. Josefina Martorell de Granada - copa 

3a Sra. Mª Luisa Musté- obsequi Corseteria Venus 

CAMPIONAT SOCIAL EXCURSIONS 

1er D. Pedro Solano - copa Vespa Club 

2on D. Aurelio Granada-  Mantequerias Cardona 

3er D. Juan A. Porqueras-  Agencia Oficial Vespa. 

 

Com veieu, totes aquestes celebracions no han canviat gaire en el que és essencial. Més endavant veureu 

que enguany, dins els actes de celebració de l'aniversari, es farà la presentació d'un llibre, obra del sr. Joan 

Manel Mellado (actual president del Club), on es recull en imatges part de la història d'aquests 60 anys. 

Podreu observar com hem canviat nosaltres, les vespes, la roba, els llocs....és una obra emblemàtica ja que 

recull gràficament part de les nostres històries personals, digne d'una gran celebració, com la que ens 

aprestem a viure, i en la qual hom es podrà reconèixer en qualsevol de les imatges. 

 No és poca cosa complir 60 anys, aconseguir que qualsevol entitat mantingui una activitat 

continuada durant tant de temps és una tasca gegantina, que es mereix un enorme reconeixement per 

part de tothom. Aconseguir anar rellevant les estructures d'una entitat com aquesta, és vital per garantir 

la seva pervivència en el temps. 

 Us convido a participar més que mai d'aquesta celebració durant la qual es repartirà a cada 

assistent un exemplar del llibre i més regals i sorpreses.  

            SALUT I VESPES
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ACTIVITATS 

 Comencem el repàs a les activitats realitzades 

dins el programa d'activitats del darrer butlletí amb la 

visita que vam fer el dia 18 de març a les ermites del 

Remei i de la Paret Delgada. Vam esmorzar al restaurant 

del Remei per, després de visitar la ermita, enfilar cap a 

la Paret Delgada, que no vam poder visitar en trobar-se 

tancada.  

Seguidament, el dia 5 d'abril vam celebrar 

l'assemblea general ordinària, on es va aprobar 

l'estat de comptes per unanimitat. A continuació, el 

sr. president va fer un petit resum de les activitats 

realitzades i de les previstes. 

Continuem el dia 8 d'abril amb la sortida del 

minigolf. Bon esmorzar a ca l'Angela, a la Pineda, en 

un dia plujós que ens va fer anular la partida i 

posposar-la fins a una millor ocasió. 

El dia 22 d'abril espectacular sortida al bonic 

poble de l'Albiol, amb bona ruta amb vistes i bon 

esmorzar a l'únic restaurant del poble. 

El dia 13 de maig vam col·laborar amb el Patronat 

Municipal d'Esports de Tarragona en 

l'organització de la tradicional bicicletada popular 

de Tarragona. 

Finalment, el dia 27 de maig, bonica sortida al 

poble de Duesaigües.  

 

L'estand de les Festes 
Sant Magí de la Brufaganya 

Mare de Deu de la Paret  Delgada 

Ermita del Remei 

Mirador de l'Albiol 
L'Albiol 

Duesaigües 



 

 

EL NOSTRE PROGRAMA 

15de juliol                     DIA DEL CLUB 

Ja ha passat un altre any, enguany en fem 60 i ens disposem a celebrar-ho seguint el següent 

PROGRAMA D’ACTES DEL LX ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL VESPA CLUB TARRAGONA 

 10:30 h: Concentració de vespes a la plaça de les cols. 

 11:00 h: Presentació del llibre del 60è aniversari de la fundació del Vespa Club als locals de l'Antic 
Ajuntament (carrer Major 39). En acabar la presentació es farà un petit homenatge als socis més 
veterans del club. 

 12:30 h: Ruta fins al local social Bar Moto Club (Rambla Nova 53) per tal de degustar un bon 
aperitiu. 

 14:00 h: Ruta fins al restaurant Nàutic de Tarragona, per tal de celebrar el tradicional dinar de 
germanor.  

En acabar el dinar es procedirà al repartiment de trofeus de la classificació del campionat social de la 
darrera temporada. 
Així mateix, es procedirà a la entrega d'un exemplar del llibre a cada participant, així com d'altres obsequis 
commemoratius de la efemèride del 60è aniversari 

El tiquet de 30 € correspon al següent menú: 
Entrants: 

- Escarola amb romesco 

- Musclos a la marinera 

- Calamars a la romana 

- Croquetes de pernil 

Segon plat a escollir: 

- Orada al forn 

  ó 

- Entrecotte a la planxa amb salsa de ceps 

  ó 

- Paella marinera amb gambes i escamarlans 

Postres: 

- Pastís de xocolata 

 

Vi D.O Tarragona negre       Solimar Muller criança 

Vi D.O Tarragona blanc        Ipsis chardonnay 

Aigües minerals i cafè 

 

Per a una bona organització es prega als que desitgin assistir, que ho confirmin abans del dia 9 de juliol als 

següents telèfons: 667 957620 -Sr. Mellado, 606 319295-Sr. José Manuel Rodríguez, 626710521 -Sr. Luis 

Álvarez, tot indicant l’elecció del segon plat i realitzant una transferència al Compte Corrent de Caja Mar 

número 3058-4002-09-2720004900 del Vespa Club Tarragona. 

 Data límit per realitzar la transferència de 30 € per persona, EL DIA 9 DE JULIOL 

Per necessitats de la organització No s'acceptarà cap inscripció a l'esdeveniment amb data posterior al 

dia 9 de juliol 

 



 

 

29 de juliol                                      VIIª "ANADA A L'ANTIGA" A SANTES CREUS 
 Enguany és la setena edició, set anys preparat la nostra anada a l’antiga (preferentment Vespes 

clàssiques) i, ens tornarem a arribar fins a l’Albereda de Santes Creus, on prepararem llonganissa a la 

brasa, cansalada, pa torrat, vi, músic, etc.. al mòdic preu de 5 € per inscrit. Per a tal fi, sortirem a les 8:30 h 

del Moto Club. Es imprescindible reservar plaça abans del dia 24 de juliol. (telèfons 667 957620 -Sr. 

Mellado, 606 319295 -Sr. José Manuel Rodríguez, 626710521 -Sr. Luis Álvarez). 

   

16 de setembre                   PEONADA POPULAR 

 El nostre Vespa Club, col·laborant, com sempre, en l’organització de tots els esdeveniments 

esportius de la ciutat. El dia 16 de setembre a les 9:30 h ajudarem a la celebració de la clàssica Peonada 

Popular que, organitzada pel Patronat Municipal d’Esports en motiu de la Festa Major, recorrerà l’habitual 

circuit urbà. 

 

16 de setembre                                                GIMCANA DE FESTES DE SANTA TECLA

 El proper 16 de setembre, dins del programa d’actes que organitza l’Excm. Ajuntament en motiu 

de la Festa Major,  es durà a terme a les 12 h del matí a la Rambla Nova, davant del MOTO CLUB una 

gimcana vespista entre associats i simpatitzants del Vespa Club Tarragona.      

 

NOTICIARI  

Properes reunions obertes a tots els socis al Moto Club, a les 19:00 hores, únicament el primer 

dijous hàbil de cada mes.  

El mes d'agost no es convoca reunió al Moto Club. 

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 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 

 


