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EDITORIAL 

 

 Benvolguts socis; en data 3 de juny es va reunir la junta directiva, i veient que el govern va posant 

cada cop mesures més laxes pel que fa als grups, i que el ritme de vacunació va molt accelerat, s’ha decidit 

reprendre les sortides del club.  

 

 Tal com vam informar a l’anterior 

circular, el dia 1 de juny es va realitzar 

l’entrevista a la Srta. Judith Font a la radio 

online de Turismo en Vespa. La mateixa es 

pot tornar a visualitzar a l’adreça 

https://www.youtube.com/watch?v=t_Ticn

EQPpE&t=2819s 

 

 

Us informem que el dia 31 de Juliol a les 18 hores, i amb motiu de la Festa Major d’estiu de 

Constantí, el club Moto Clàssic realitza una gimcana de vespes i possiblement altres motos, on el Vespa 

Club Tarragona també hi col·labora amb la cessió del material. Si algú s’hi vol apuntar, cal realitzar la 

preinscripció via whatsapp al 688 37 95 27. 

 

Recordar-vos que com cada any, a l’agost el Vespa Club Tarragona marxa de vacances! No hi 

hauran ni sortides, ni reunió. 

 

ACTIVITATS 

 

El dia 4 de juliol vam realitzar la tant 

esperada primera sortida del Vespa Club 

Tarragona, desprès de més d’un any sense 

activitats degut a la Covid 19. Com ja és un 

habitual, vàrem sortir a les 8:30 del Motoclub, i tot 

fent una bona ruta vam arribar a Mont-roig del 

Camp, concretament a l'ermita del Peiró. Un cop 

allí vam fer el típic esmorzar de bocata i bota tot 

gaudint de bona companyia i desitjant que arribi la 

propera sortida. 
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EL NOSTRE PROGRAMA  

  

25 de juliol                                                                   ANADA A L’ANTIGA A MAS RELLOTGER - TARRAGONA 

Com ja és un habitual, al juliol acostumem a fer l’anada a 

l’antiga. Aquest any però, no podrà ser a l’albereda de Santes Creus, 

ja que degut al covid les instal·lacions romanen tancades. Aquest 

any anirem al Mas Rellotger, aprop del llorito (preferentment 

Vespes clàssiques), a on prepararem llonganissa a la brasa, 

cansalada, pa torrat, vi, etc.. al mòdic preu de 5 € per inscrit. Per a 

tal fi sortirem a les 8:30 h del Moto Club. És imprescindible reservar 

plaça abans del dia 19 de juliol. (Telèfons 667957620 - Sr. Mellado, 

677689323 - Srta. Judith Font, 609362599 - Sr. Rubén Marcos). 

 

19 de setembre EXPOSICIÓ DE MOTOS A LA RAMBLA 

El proper 19 de setembre, dins del 

programa d’actes que organitza l’Excm. 

Ajuntament en motiu de la Festa Major, es durà a 

terme a les 11 h del matí a la Rambla Nova, 

davant del MOTO CLUB una exposició de vespes 

clàssiques. Animeu-vos a portar la vostra moto!  

 

 

7 d’octubre                ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 Com cada any, 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 d’octubre a les 19:30 hores en primera 

convocatòria i a les 20:00 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 2020. 

2- Precs i preguntes. 

                                            

NOTICIARI 

Properes reunions: 

 

Reprenem les reunions! Aquestes obertes a tots els socis al Moto Club, a les 19:30 hores, únicament el 

primer dijous hàbil de cada mes (menys a l’agost).  

 

Recordar els telèfons habituals de contacte amb el Club:  

 

677689323 - Srta. Judith Font Salvat (Presidenta) 

667 957620 - Sr. Mellado (Vicepresident) 

609362599 - Sr. Rubén Marcos Lezcano (Secretari) 

606353904 - Sr. José Manuel Rodríguez (Tresorer) 

626710521 - Sr. Luis Álvarez        LA JUNTA DIRECTIVA 


