
  CLUB DE VEHICLES HISTÒRICS  DE LLEIDA 

4 de setembre de  2011 

 V concentració a Montgai  
 

DE COTXES ANTICS,  CLÀSSICS,CLÀSSICS     ESPORTIUS i 
MOTOS  

 

 
 
 
 
 

 

Benvolguts socis, amb motiu de les festes de la Vila de Montgai  l’exssim. Ajuntament de 
Montgai que pressideix l’exssim Sr. Jaume Gilabert  ens convida a assistir-hi  exposant els 
nostres vehicles segons el programa següent. 
 8:15 h.– Concentració dels vehicles al Museu RODA RODA . 
 8:30 h.– Sortida dels cotxes participants en  direcció a Montgai (veure itinerari). 
La ruta serà :  Surtin del Museu anirem direcció de la Naciona lI i pararem a esmorzar al 
Restaurant Neopark . 
 
10:15 h.–Al finalitzar l’emorzar tots els asistens inscrits ens reagruparem a la entrada de 
Montgai.  ens col·locarem per ordre d’antiguitat. i engegarem els vehicles per fer l’entrada. 
 
10:45 h.–Arribada al poble i segons instruccions corresponents aparcarem els vehicles que 
quedaran exposats i vigilats per poder esser contemplats per els ciutadans. 
 
11:00  h.- Temps lliure. 
 
12:30 h.– Repic de campanes  
 
13:00 h.–Missa cantada, bateig  de dos capgrossos nous i després ballada de gegants i 
capgrossos. 
 
14:00 h.–Anirem a dinar segons l menú establert. El lloc serà a l’ateneu.  
 
Menú: amanides 
 Paella .PC 
 Postres 
 Pa, aigua,vi cava cafè i licors 
 
Al finalitzar el dinar entrega de records als estaments pùblics i obsequi pels assistents.  
Estarem exposats fins les 18:00 hores aproximadament. 
 
NOTA IMPORTANT:  SORTIDA AMB EL DINAR GRATUIT, CONVIDA L’AJUNTAMENT. 
 l’esmorçar costarà uns 10 € ; es opcional, avisar qui vulgui, ho ha de comunicar. 

Els vehicles participants admesos seran: 
15  vehicles  Antics  (faros fora )  
15  clàssics  fins l’any  1965 
20  clàssics esportius  fins l’any 1975  
SI NO ESTAN DINS LES DADES CONSULTAR.  
Cal portar tots els papers en regla, ITV, assegurança etc. 
Guardar les distancies. 
A TOTES LES SORTIDES ES RECOMANA QUE PORTIN L’ESCUT AGULLA DEL 
CLUB QUI EL TINGUI, JA QUE HI HA TROBADES QUE CAL IDENTIFICARSE 

 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  30 DE AGOST. ES PREGA LA ASSISTENCIA  

•  Tels.de contacte: 973-230607  649 310733  (TARDA-NIT) 
PREVISIÓ PROPERES SORTIDES i /o COL·LABORACIONS DEL CLUB: 
10/11 de setembre “EXPOCLÀSSIC DE MOLLERUSSA”(Sr.Clotet) 
18 fira de la figa de Alguaire.PC 
25  cap a la val d’ Aran. ruta dels castells a França   
 (la junta es reserva qualsevol canvi que hi pugui haver) 


