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EDITORIAL 

 Benvolguts socis; de ben segur tots ja heu vist i revist el llibre commemoratiu del 60è aniversari de 

la fundació del nostre estimat Vespa Club. Heu de saber que teniu a les mans una obra única, mai s'havia 

editat un llibre que representés tan específicament la història del Club. Es una obra d'orfebreria, una 

acurada selecció d'imatges posant noms i dates, lligant-les entre si amb la única intenció de mostrar al 

lector la història del Club i de la ciutat a la qual representa. Es de justícia posar en valor la feixuga feina que 

això comporta, les hores que s'han invertit en la recerca, documentació, compilació, maquetació i 

finalment, edició. Que el resultat final sigui un llibre agradable de llegir, entretingut, amè i fàcil de pair es 

conseqüència de l'esforç i la constància amb que ha estat realitzat. 

 Serveixin aquestes línies com a reconeixement i gratitud al Joan Manel Mellado per la dedicació i 

esforç que ha realitzat en la seva elaboració.   

      

 

GRÀCIES PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

SALUT I VESPES 

 

Presentació del llibre 

Presentació del llibre 

Entrega de la caricatura al President 
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ACTIVITATS 

 Comencem el repàs de les activitats realitzades al darrer butlletí tot recordant que el dia 15 de juliol 

vàrem celebrar un any més, i en van 60 de manera ininterrompuda, el dia del Club.  

El programa d’actes del Dia del Club es va iniciar a les 10:30h amb la concentració de vespes a la plaça de 

les Cols, per tal d'assistir a la presentació del llibre commemoratiu del 60è aniversari de la fundació del 

Vespa Club. En acabar l'acte, es va fer un petit reconeixement als socis més veterans durant el qual van ser  

condecorats els sr. Giner i Busquets. Seguidament vam fer la típica ruta per  la ciutat fins el Moto Club per 

tal de degustar un magnífic aperitiu, en acabar l'aperitiu, nova ruta fins al restaurant Nàutic de Tarragona,  

on vam celebrar el tradicional dinar de germanor.  Finalment, un cop acabat el dinar, es va procedir a 

l’entrega de trofeus del Campionat Social de la darrera temporada, que va resultar la següent classificació: 

Classificat   Puntuació   Trofeu 
1er     Joan Manel Mellado  1335   Ajuntament de Tarragona 
2on    José Manuel Rodríguez  1225   Vespa Club Tarragona 
3er    Luis Álvarez    1215   Ajuntament de Tarragona 
4rt     Juan Fco. López   955   Vespa Club Tarragona 
5è     Joaquim Antón   950   Ajuntament de Tarragona 
6è     Lluís Borràs     835   Vespa Club Tarragona 
7è    Joan Barbadillo   830   Vespa Club Tarragona 
8è   Juana Camerino   720   Vespa Club Tarragona 
.... 
      Fins a 52 classificats 

Finalment es va procedir a atorgar la Vespa Daurada als sr. Juan Fco. López i Joaquin Antón, i la vespa 

d'Argent al sr. Santiago López. Tots ells condecorats pels mèrits i anys de dedicació al Club. 

Com a fi de festa vam sorprendre al President, sr. Mellado, amb una caricatura seva que va resultar un èxit 

d'acceptació tant per la sorpresa com per la oportunitat, en agraïment a la magnífica feina feta en la 

publicació del llibre commemoratiu. 

 Continuant amb les activitats, el 

dia 29 de juliol una nova edició de la 

nostra anada a l'antiga a Santes Creus. 

Bona participació i millor esmorzar a la 

brasa amb tot inclòs. Llonganissa, 

cansalada, xoriço, pa torrat, olives, vi, 

músic, moscatell, café, xupitos..... un 

festival. 

 El dia 16 de setembre doble 

actuació de festes, col·laboració amb el 

Patronat Municipal d'Esports de 

Tarragona dins la organització de la Peonada Popular de Santa Tecla, i organització de la Gimcana 

vespista a la Rambla Nova. Tot dins el programa oficial de les festes majors de la ciutat i que va resultar la 

següent classificació 

 1er Luis Álvarez  100 punts               3er José Manuel Rodríguez 110 punts 

 2on  Carlos Benet  106 punts       4rt Xavier Montfort  115 punts 

 ..... 

En acabar la Gimcana i mentre el jurat deliberava el guanyador, es va disputar una proba de lentitud que 

va ser guanyada pel sr Urbaso amb un temps de 1'48''29 

A les portes del Mini golf 

Esmorzar a l'albereda de Santes Creus 



 

 

 

EL NOSTRE PROGRAMA 

4 de novembre                 AGRAMUNT "MUSEU DEL TORRÓ" 

 Diuen que sigui o no sigui Nadal, a Agramunt sempre fa olor de torró. Aquesta vila és coneguda per 

la seva producció de torró i xocolata, dolços que podrem degustar fent una visita al Museu del Torró i la 

Xocolata de la fàbrica de Torrons Vicenç.  

 Amb aquest fi, hem programat una excursió per al dia 4 de novembre amb sortida del Moto Club a 

les 8:30 h. Naturalment qui ho desitgi podrà aprofitar per proveir-se de torró de cara a les festes 

nadalenques. 

25 de novembre                                                 MITJA MARATÓ “CIUTAT DE TARRAGONA” 

 Organitzada pel Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, es durà a terme el proper dia 25 de 

novembre la 27ena edició de la Mitja Marató “Ciutat de Tarragona”, que discorrerà per un circuit urbà amb 

sortida a les 10:00 hores des del carrer Torres Jordi.  

Com ja es habitual, un equip de vespistes col·laborarà amb l’organització en tasques de coordinació 

i ajuda durant tot el recorregut. 

2 de desembre                    ALMOSTER  “FESTA DE L’OLI ”   

   Enguany tornem a celebrar la tradicional festa de l’oli. Ens arribarem a Almoster per tal de 

participar a l’esmorzar popular que organitza, com cada any, la cooperativa agrícola d’Almoster que, 

enguany, celebra la edició nº XXXVIII. Hem de destacar que es tracta de la festa de l’oli més antiga de 

Catalunya. Aprofitem per treure novament les vespes clàssiques el dia 2 de desembre i, sortirem des del 

MOTO CLUB  a les 8:30 hores per tal de gaudir de la festa.  

16 de desembre                  NULLES "FESTA DEL CAVA"

  La Cooperativa vinícola de Nulles, organitza cada any a vigílies de Nadal un esmorzar popular 

entre els seus clients que aprofiten per proveir de cava les festes nadalenques. 

 A tal acte ens sumem i per tal organitzem una sortida pel dia 16 de desembre amb sortida a les 8:30 

hores des del Moto Club.     

22 de desembre                7è "VESPACOC" 
Com ja es tradició al nostre Club, el dia abans del cercavila del Pare Nöel, ens arribarem als 

Pallaresos per tal de proveir-nos de la coca. Aprofitarem per treure de nou les clàssiques per a tal 

menester, sortida des del Moto Club a les 9:30 h.   

L'estand de les Festes 

Imatges de la Gimcana vespista a la Rambla Nova 



 

 

23 de desembre           PARE NÖEL 

Com cada any, el Vespa Club Tarragona, col·laborarà a ambientar els carrers de la ciutat en vigílies 

de les festes nadalenques, amb la sortida del Pare Noël.  

 Serà a les 12 del migdia del dia 23 de desembre quan, sortint del Moto Club a la Rambla Nova 53 , la 

cercavila recorrerà les principals avingudes de la ciutat repartint caramels a la quitxalla que els saludi al seu 

pas. 

 Convoquem a tots els associats al Club, que es presentin a les 11:45 h, per les fotos de rigor, al lloc 

de la sortida degudament uniformats per tal de prendre part a la cavalcada, d’aquesta manera obtindran 

200 punts de bonificació pel campionat social. 

 Un cop arribem al Serrallo, es procedirà al repartiment de coca i cava entre tots els participants. 

Es prega confirmar assistència per tal de proveir els àpats abans del dia 20 de desembre 

5 de gener                         CAVALCADA DE REÏS 

Com cada any, l’equip uniformat del Vespa Club, participarà el proper dia 5 de gener del 2019 a la 

Cavalcada dels Reis d’Orient en la cercavila per la nostra ciutat des del Moll de Costa fins al Palau 

Municipal. La concentració serà a les 18:00 hores a la Plaça dels Infants. 

Esperem una nodrida i uniforme assistència a l’esmentat acte, en una demostració de ciutadania 

envers Tarragona.  Es recorda als associats que per poder participar a la Cavalcada cal acreditar estar al 

corrent de pagament de l’abonament social i  portar l’uniforme oficial del Club. 

 Recordem als participants que el Patronat de la cavalcada ha prohibit als conductors llençar 

caramels durant el recorregut. 

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  

   

 MOLTES FELICITATS   

La Junta Directiva i tots els 

associats del Vespa Club Tarragona us 

desitgen unes Bones Festes de Nadal i un 

Feliç i pròsper Any Nou. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Entrega del llibre al sr. J.Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona 


