
DIA 28 d’agost

  8:15  h.–  Concentració dels vehicles al Museu Roda Roda . Es prega puntualitat.
  8:30  h.–  Sortida per ordre de antiguitat direcció Artesa de Segre.

     La ruta  es direcciò Crta Balaguer-Seu d’Urgell
  9:30 h.–  Arribarem a Artesa de Segre deixarem els cotxes exposats a Av. Marià Anzizu.
  10:00 h.–  Anirem a esmorzar al mateix carrer que constarà  de pa, tomàquets, embotits diversos, 

vi de la collita , refrescos, cafès .Desprès coca amb xocolata. 

BREU HISTÒRIA D’ARTESA DE SEGRE 
L’any 1443, concretament el 22 de maig, el rei Alfons el Magnànim atorgava a Artesa de Segre el 
privilegi de celebrar mercats i fires. Al principi, també se l’anomenava “Fira dels Gitanos”cap al 1980  
es reprengué la celebració de la fira, aleshores, el producte emblema de la fira fou el meló. Amb el 
temps i fins arribar als nostres dies, la Fira de Sant Bartomeu ha anat evolucionant.

11:00 h.– Lliurament de records , n’hi haurà un obsequi per cada vehicle assisent.

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

28 D’AGOST DE 2011
 CONCENTRACIÓ DE COTXES ANTICS I 

CLÀSSICS ESPORTIUS
A  ARTESA DE SEGRE

Benvolguts socis, Els Srs Guardia amb  la Associació de Dones 
Artesenques Actives juntament l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Artesa de Segre, Serraria Guardi Ros i Cotxes Antics Jordi Ros 
tenen la gentilesa de convidar-nos a un típic esmorçar de la terra, a 
la Fira de Sant Bartomeu i quelcom més.



11:30 h.– Anirem visitant la Fira amb els espais indicats al programa que adjuntem.
14:30 h.– Tindrem el dinar pel qui vulgui quedar-se al Hostal Muntanya.
PRIMER:
meló amb pernil
SEGON : 
Peix o carn a escollir 
Postres a triar , vins, aigues,  cafès, i gotes

NOTA IMPORTANT: INSCRIPCIÓ DE VEHICLES
15vehìcles antics amb fars fora fins l’any 1960 
15 clàssics i clàssics  esportius fins l’any1975
  Cal portar tots els papers en regla.
- Guardar les distancies.
- CAL PORTAR LA PLACA DEL CLUB PER IDENTIFICAR-SE

 
El preu d’inscripció serà de 23 €  per persona, 50% els menuts  

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 22  D’AGOST. Serà rigorosa per ordre de trucada.
 
! Tel.contacte: 973-230607(nit) !  649310733(nit) !  619754343

PREVISIÓ PROPERES SORTIDES i FIRES :
 4 de setembre Montgai convidats a dinar
10/11 Expo clàssic a Mollerussa
18 o 25  cap a la val d’ Aran ruta dels castells a França  
(la junta es reserva qualsevol canvi que hi pugui haver)


