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Butlletí 1/22 

EDITORIAL 

 

 Benvolguts socis; dijous 3 de març en la reunió ordinària celebrada a la nostra seu social, vam 

elaborar el nou calendari de sortides. Desitgem que el mateix estigui a l’alçada de les vostres expectatives 

i que sigui del vostre gust. 

 

 Us informem que durant la primera quinzena d’abril es passaran les quotes corresponents a l’any 

2022, l’import del qual serà de 27€. 

 

  

ACTIVITATS 

 

 

 

 

 

 El 6 de novembre vàrem assistir a la 

primera fira de clàssics del Morell. Allí vam 

muntar una paradeta, on vam donar 

informació a qui així ho demanava i vam 

exposar algunes vespes.  

 

 

 

 

 

 

Tal com marcava l’anterior 

butlletí, el dia 21 de novembre vam 

realitzar la sortida a Fontscaldetes. En 

la mateixa, vàrem sortir a les 8:30 del 

MotoClub, fent parada a Cabra del 

Camp per gaudir d’un bon esmorzar i 

per acabar a l’abandonat poble de 

Fontscaldetes 

 

  

El 28 de novembre vam participar com a voluntaris a la mitja marató de Tarragona 
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Com ja és un 

habitual, el 18 de desembre 

vam a anar a buscar la 

tradicional coca. El dia 

següent diverses vespes, 

acompanyades d’en Pare 

Noel, vàrem col·laborar 

ambientant els carrers 

Tarragonins, tot repartint 

caramels, pitant i saludant 

als més menuts de la ciutat. 

En acabar ens vam reunir 

tots els socis per menjar la 

coca, el cava, i acomiadar 

l’any.  

 

 

 

 

 

Ja al mes de gener, el 

dia 5 vam assistir a la 

cavalcada de SSMM els Reis 

d'Orient. Aquest any en una 

versió més reduïda 

d’associats que hi participen, 

degut a les restriccions de la 

Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

EL NOSTRE PROGRAMA  

  

20 de març                    MIRAMAR 

Miramar és el nom d’una pedania que en l’actualitat depèn del municipi de Figuerola del Camp. 
Concretament es troba a uns 5 km de Figuerola del Camp i uns 10 Km de Valls. L’edificació més antiga que 
es conserva és l’església dedicada a Sant Mateu, d’estil romànic i datada entre els segles XII i XIII. L’any 
1929 aquesta població va quedar totalment deshabitada. Els habitants de Miramar van anar marxant a 
poblacions properes, com a Valls per dedicar-se a la industria tèxtil o a Fontscaldes, per dedicar-se a 
l’agricultura. El 20 de març ens desplaçarem fins aquesta pedania, i gaudirem d’una bona ruta i de les 
boniques vistes que presenta. La sortida serà a les 8:30 des del Moto Club 
 

 

 

24 d’abril                              RELLOTGES DE PORRERA 

 
Porrera acull en els seus carrers catorze rellotges 

de sol orientats majoritàriament al sud-est, molt 
diferents entre si que mostren al visitant una varietat 
exquisida de colors, formes i estils. Tots ells situats en 
façanes d'edificis construïts durant el segle XIX, 
exactament entre els anys 1840 1880, en ple esplendor 
econòmica i social que va portar a la ciutat a convertir-se 
en el lloc que va fer del temps la seva carta de 
presentació.  

 
Fins Porrera ens desplaçarem per realitzar 

aquesta visita. La sortida serà a les 8:30 des del Moto 
Club 
 

 

 

 

 

22 de maig                          ANADA A L’ANTIGA 

Desprès de dos anys sense poder celebrar-la, aquest any sembla que si... El 22 de maig farem la 
sortida de l’anada a l’antiga. Aquest any però, no podrà ser a l’albereda de Santes Creus com es habitual, 
ja que degut a la covid les instal·lacions romanen tancades. Concretarem el lloc exacte a la reunió del 5 de 
maig. Així mateix es divulgarà la informació pel grup de whatsapp i xarxes socials (no s’enviarà circular).  
Allí on anem mirarem de preparar llonganissa a la brasa, cansalada, pa torrat, vi, etc.. al mòdic preu de 5 € 
per inscrit (part de l’esmorzar serà subvencionat pel club). Per a tal fi sortirem a les 8:30 h del Moto Club. 
És imprescindible reservar plaça abans del dia 16 de maig. (Telèfons 667957620 - Sr. Mellado, 677689323 - 
Srta. Judith Font, 609362599 - Sr. Rubén Marcos) 

 



 

 

 

12  de juny        APLEC DE LES ROSES – SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA 

Diumenge 12 de juny, Sant Magí s’omple de gent i de rialles. Cotxes i autocars arribaven de 
Tarragona i de pobles de l’entorn per celebrar l’Aplec de les Roses organitzada per la Confraría de Sant 
Magí Màrtir de Tarragona. Nosaltres, com és habitual anirem amb les nostres vespes. 

 
La sortida, com sempre, del MOTO CLUB a les 8:30 hores. 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. 
 

 

 

17 de juliol                DIA DEL CLUB 

 Finalment el dia 17 de Juliol i desprès de dos anys sense poder celebrar-lo, torna el dia del club. El 

programa del mateix serà el següent: 

  

 11:00 h  Concentració de vespes a la seu social, el Motoclub 

 11:30 h  Ruta en vespa 

 12:30 h  Vermut 

 14:00 h  Dinar (lloc per determinar) 

 

                                            

 

 

 

NOTICIARI 

Properes reunions: 

 

Recordem que ja estem realitzant les reunions habituals! Aquestes obertes a tots els socis al Moto Club, 

a les 19:30 hores, únicament el primer dijous hàbil de cada mes.  

 

Recordar els telèfons habituals de contacte amb el Club:  

 

677689323 - Srta. Judith Font (Presidenta) 

667 957620 - Sr. Mellado (Vicepresident) 

609362599 - Sr. Rubén Marcos (Secretari) 

606353904 - Sr. José Manuel Rodríguez (Tresorer) 

626710521 - Sr. Luis Álvarez        

 

 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


