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EDITORIAL 

 Benvolguts socis; el dia 4 de juny de l'any 1989, en plena febre per recuperar les antigues 

tradicions, la confraria de Sant Magí i els seus devots van organitzar l'Aplec de la Rosa, que va ser celebrat 

amb aquest modest programa.  

 A les 12, celebració de la Santa Missa. 

 A continuació, ballada de sardanes. 

 En acabar, dinar a Les Fonts, a base d'entrepà i bota. 

 Tornada a la tarda. 

Expliquen que hi va assistir un nombrós grup de fidels que, sota la batuta de Mossèn Juan Tomás Bartolí, 

van gaudir d'una agradable celebració. A mitja tarda, després d'una llarga sobretaula, van tornar cap a 

Tarragona donant per acabada la primera edició de la recuperada festa de la Rosa en honor al copatró de 

la ciutat. 

 Han passat 30 anys, enguany es celebra la 31 edició i el Vespa Club Tarragona, com en aquella 

primera, continuarà assistint als actes a major glòria de Sant Magí.    

           SALUT I VESPES  

ACTIVITATS 

  Començarem amb un breu resum de les activitats dutes a terme al darrer butlletí, el qual vàrem 

iniciar el dia 27 de gener amb la visita al museu del pessebre a Montblanc. Bonica mostra del patrimoni 

tradicional dels Pessebres i dels Calvaris de Catalunya, visita molt recomanable.  

 Seguidament, el dia 24 de febrer, vam visitar el 

museu del cinema al poble de Vilallonga del Camp. 

Visita magníficament explicada i  guiada pel sr. Josep 

Mª Vallès, enamorat del cinema i propietari de tot el 

material exposat.  

 El dia 7 de març l'assemblea general ordinària, a 

la qual es va fer un breu repàs a les activitats dutes a 

terme l'any passat i on van ser aprovades per 

unanimitat els comptes del Club.  

 El dia 24 de març, bonica sortida al poble 

de Figuerola del Camp per tal de visitar el seu 

museu etnogràfic i històric. Tot un descobriment, 

tant el museu com el mateix poble, ja que al 

quedar apartat de la carretera has d'anar 

expressament i, sincerament, era el primer cop 

que hi anàvem.  

Museu del Cinema a Vilallonga 

Museu Etnogràfic a Figuerola del Camp 
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 El dia 7 d'abril, col·laboració a la 30 pujada la Llorito, organitzada pel Patronat Municipal d'Esports 

de Tarragona en col·laboració amb la ONCE 

Acabant el mes d'abril, el dia 28, el típic campionat de 

mini golf que va resultar la següent classificació 

  MASCULINA      
 1- Joan Manel Mellado 57 cops   
 2- Joaquim Antón  58    "    
 3- Luis Álvarez  69    "    
  ""       
  FEMENINA 
 1-Juana Camerino   66 cops 
 2-Ana Mª Tules   74    " 
 3-Mercedes Abrio   75    "  
  ""      

      
 El dia 12 de maig, col·laboració amb el Patronat Municipal d'Esports de Tarragona en tasques 
d'organització i control a la 29ena bicicletada popular i 1a festa de la bicicleta que, amb sortida i arribada al 
Parc de la Ciutat, es va desenvolupar per un traçat urbà amb gran èxit de participació. 
  Finalment, el dia 19 de maig visita al museu de l'Alabastre a Sarral. Bonica sortida per tancar el 
butlletí, malgrat que, per una errada de comunicació amb els responsables, ens ho vam trobar tancat, una 
altra vegada serà. Per tal d'aprofitar el viatge ens vam apropar a visitar l'Ermita dels sants Metges, a tocar 
del poble.   
 

EL NOSTRE PROGRAMA 

9 de juny                                      XXXI "APLEC DE LES ROSES" 

 Organitzada per la Confraria de Sant Magí de Tarragona que presideix el Reverend en Francesc 

Gallart, estem convidats a assistir al XXXI Aplec de les Roses a Sant Magí Lluny, a la serra de la 

Brufaganya. 

 La sortida, com sempre, del MOTO CLUB a les 8:30 hores per anar a esmorzar a Querol, continuant 

tot seguit fins al Santuari. A les 12:00 h. es prevista la celebració de la Santa Missa amb el cant dels Goigs i 

repartiment de les roses. Posteriorment es farà la visita a les fonts d’aigua miraculosa. 

  

30 de juny                     DIA DEL CLUB 

Ja ha passat un altre any, enguany en fem 61 i ens disposem a celebrar-ho seguint el següent 

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

 12:00 h: Concentració de vespes al local social Bar Moto Club (Rambla Nova 53) per tal de degustar 
un bon aperitiu. 

 13:30 h: Ruta fins al restaurant Hípica Catllar, 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 i del 
campionat de mini golf de la darrera temporada. 

El tiquet de 20 € correspon al següent menú: 

Mini golf a Vilafortuny 



 

 

Entrants a compartir: 

- Croquetes 

- Truites 

- Amanida de Tonyina 

- Calamars a l'Andalusa 

Segon plat a escollir: 

- Entrecot a la brasa 

  ó 

- Braó al forn 

  ó 

- Bacallà amb all i oli 

Postre, beguda, café i xupito 

 

Per a una bona organització es prega als que desitgin assistir, que ho confirmin abans del dia 20 de juny als 

següents telèfons: 667 957620 -Sr. Mellado, 606 319295-Sr. José Manuel Rodríguez, tot indicant l’elecció 

del segon plat i realitzant una transferència al Compte Corrent de Caja Mar número ES03-3058-4002-0927-

2000-4900 del Vespa Club Tarragona. 

 Data límit per realitzar la transferència de 20 € per persona, EL DIA 20 DE JUNY. 

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

dia 20 de juny. 

 

21 de juliol                                     VIIIª "ANADA A L'ANTIGA" A SANTES CREUS 
 Enguany és la vuitena edició, vuit 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 18 de juliol. (telèfons 667 957620 -Sr. 

Mellado, 606 319295 -Sr. José Manuel Rodríguez). 

   

22 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 22 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. 

 

22 de setembre                                                GIMCANA DE FESTES DE SANTA TECLA

 El proper 22 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.  



 

 

 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 

 

Entrega placa d'agraïment al sr. Josep 

Mª Vallès al  Museu del Cinema 

Museu del Pesebre a Montblanc 

Visita al "Mazinguer Z" de camí a Figuerola del Camp 

Campionat de Minigolf a Vilafortuny 


