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Butlletí 3/21 

EDITORIAL 

 

 Benvolguts socis; el dijous 7 d’octubre vam celebrar la reunió ordinària, i veient que les restriccions 

del govern ja no ens afecten, vàrem decidir reprendre les  tant esperades sortides del club.  

 

 Com ja sabeu, per motius aliens al club aquest any ha sigut un any de poques sortides. Tots tenim 

moltes ganes de tornar-nos a veure i de gaudir d’aquesta afició que ens uneix a tots els associats, la vespa. 

Aquí arriba aquest últim butlletí de l’any, que com veureu hem intentat posar les màximes sortides 

possibles. No us ho penseu, i veniu a totes. Us hi esperem! 

 

 

ACTIVITATS 

 

El dia 19 de setembre vam realitzar 

l’exposició de vespes clàssiques, com ja és un 

habitual a la Rambla Nova, davant del Moto Club. 

La mateixa va tenir una alta afluència, arribant a 

ser unes 20 motos. Vam aprofitar per retrobar-nos 

amb socis que feia molt de temps que no ens 

veiem degut a la Covid. 

 

  

 

 

 

 

 

EL NOSTRE PROGRAMA  

  

6 de novembre                                                                               FIRA DE CLÀSSICS – EL MORELL 

 

El club Clàssics el Morell celebra la seva primera fira. En aquesta hi haurà un espai on podrem 

gaudir plegats de la nostra passió, compartir idees i dubtes, adquirir accessoris a les diferents parades i 

trobar tot allò que necessiteu per als vostres vehicles. El nostre club hi participa posant una paradeta on 

exposarem algunes vespes i donarem informació del club a qui ho necessiti. 

 

Qui vulgui vindre, la fira serà al recinte annex de les piscines del Morell en horari de 9 a 18 hores 
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21 de novembre        SORTIDA A FONTSCALDETES 

 

Despoblat i enrunat, el petit poble de 

Fontscaldetes està situat sota el puig de 

Cabdells, entre els nuclis de Cabra del Camp i el 

Pont d'Armentera. Té el seu origen en una 

granja fundada pel monestir de Santes Creus 

cap a la fi del segle XII en unes terres que 

formaven part del terme del castell de Selmella. 

La dependència del monestir es va mantenir fins 

al segle XVIII.. Un cop arribem a aquest poble 

ens explicaran la història del mateix. Sortida a 

les 8:30 des del Moto Club 

 

 

 

28 de novembre                                 MITJA MARATÓ TARRAGONA 

 El patronat municipal d’esports de Tarragona organitza la mitja marató de Tarragona. Per dur-la a 

terme i com és habitual, ens ha demanat la nostra col·laboració com a voluntaris. Qui hi vulgui anar s’ha de 

posar en contacte amb la Junta per tal de inscriure’ns conjuntament. 

 

 

2 de desembre                     ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 Comuniquem a tots els nostres associats que la reunió ordinària del dia 7 no es va poder dur a 

terme, i per aquest motiu, us tornem a convocar la mateixa. Per tant, convoquem a tots els socis a la 

celebració de la Assemblea General Ordinària del Vespa Club Tarragona, que es durà a terme el dia 2 de 

desembre 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. 



 

 

18 de desembre                  9è "VESPACOC" 

 Com ja és tradició al nostre Club, el dia abans del cercavila del Pare Nöel, ens aproparem fins als  

Pallaresos per tal de proveir-nos de la coca. Aprofitarem per anar a gaudir d’un bon esmorzar, i per treure 

de nou les clàssiques per a tal menester, sortida des del Moto Club a les 9:30 h.  

Es prega confirmar assistència abans del dia 15 de desembre 

 

19 de desembre                   PARE NÖEL 

 L’any passat no va ser possible, però aquest recuperem la tradició. Com altres anys, 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 19 de desembre quan, sortint del Moto Club a la Rambla Nova 53 , la 

cercavila recorrerà els principals carrers de la ciutat tot 

repartint caramels al seu pas.  

 

Convoquem a tots els associats del Club, que es 

presentin a les 11:30 h, per les fotos de rigor, al lloc de la 

sortida degudament uniformats per tal de prendre part a la 

cavalcada. Un cop arribem a la part baixa de la ciutat, 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 15 de desembre. 

 

 

5 de gener                              CAVALCADA DE REIS 2022 

 Com cada any, l’equip uniformat del Vespa Club, participarà el proper dia 5 de gener del 2022 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 al carrer Reial Nº 42, al davant de 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 

s’ha d’estar al corrent de pagament de 

l’abonament social i portar l’uniforme oficial del 

Club.  

 

 Recordem als participants que aquest any 

degut a la Covid, el Patronat de la cavalcada ha 

prohibit llençar  caramels durant tot el 

recorregut. 



 

 

23 de gener                       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 23 de gener 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 

  

 

                                            

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        

 

 

 

               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 


