
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA 
16/17 de juny de 2018 

 II GRAN TROBADA  
L’ESPERIT DE LA PANADELLA 

   CL
UB

 V
EH

IC
LES

 HISTÒRICS LLEIDA

Benvolguts socis, 
Aquest any continuem la gran trobada l’Esperit de la Panadella 
 
 El nom “La Panadella” és dels que desfermen una onada de records. Els que es van originar quan tot el transport cap 
a l'interior i al nord de la Península, tant de passatgers com de mercaderies anava per carretera  i parava de manera 
gairebé obligatòria en aquella zona de repòs “LA PANADELLA” 
 
DISSABTE DIA 16 DE JUN DE 2018 MATI 
 
9:00 a 10.00.- ens trobarem tots els que vindran de totes les  contrades, anirem aparcant als llocs senyalitzats segons 
el vehicle , Camions, antics, clàssics , esportius i motos.  
 
INSCRIPCIONS , recollirem els dorsals , bossa obsequi, identificacions etc…  
 
ESMORZARS  a l’Hotel Bayona 
 
11:00 .- Engegarem i farem un recorregut PANADELLA - MONTMANEU (2 Km) 
 
12:00.-  Anirem a fer la visita a la fabrica del PASTORET DE LA SEGARRA  a Sant Guim de Freixenet. 
 
13:30.-  Anem cap a SANT GUIM DE FREIXENET ( 12 Km) on tindrem un vermut   
 
15:00.- Tornem a LA PANADELLA , aparquem i tenim el  dinar a l’hotel  Bayona  
 
DISSABTE DIA 16 DE JUN DE 2018 TARDA 
 
17:00.-  Anirem cap a CERVERA (12 Km) , Aparcarem al Passeig Balmes . Es la Fira del Pa i del Cereal . 
Estarem fins les 19.30 
 
19:30.-  Engegarem i anirem cap a LA PANADELLA (12 Km), Aparcarem als mateixos llocs  
 
21:00 .- Tindrem un sopar de germanor , fideuada , beures , cafès (fora o dins , depèn del temps) 
 
22:30 .- Comença l’espectacle musical dins de l’Hotel   
 
HOTELS ON ES POT ANAR A DORMIR ( CADA UN TRUCAR, ENCARREGAR I PAGAR ) 
 
La Panadella: Hostal BAYONA. 
 
Carbasi: (a 2km de La Panadella): CAL MANEL. Casa Rural. Sr. Josep Albareda. 93-809.20.88 
 
Sant Guim de Freixenet: 

x CAL MARTI. Casa Rural. (Sant Domi, a 1,5 kms de Sant Guim). Sr. Pere Solé. 639.434.285 
x LA COMA. Casa de Colonies. (Freixenet, a 2 Kms de Sant Guim). Sr. Francesc Pont. 973.556.299 
x  

L´ASTOR. (Pujal). CAL CARULLA. (Casa Rural de luxe). A 5 kms de Sant Guim. Sr. Josep Mª Carulla. 93.869.90.05 
 
Montfalco Murallat: (A 7 Kms de Sant Guim). 

x ERA CAL GOMÁ. Casa Rural. 609.602.491 
x CAL GOMÁ: Casa Rural. 616.148.004 
x  

CERVERA: a 10 Kms de La Panadella. 
x Hostal LA SAVINA. 973.531.393 
x Hostal Bonavista: 973.530.027 

Sta Coloma de Queralt . Masia rural 
Cal Padró us ofereix la casa sencera (Capacitat fins a 12 persones / 5 habitacions) 

Aguiló, s/n - 43420 Santa Coloma de Queralt 
Tel. 648 185 312 

http://www.calpadro.net/


 

 
PREU D’INSCRIPCIÓ:*  DISSABTE  inscripció vehicle 10 € conductor  15 € i 15 € 
cada acompanyant  *Amb el preu d’inscripció s’inclou: Dorsal, identificacions, llibret, cartell DINA3, 
bossa obsequi, Esmorzar, Vermut, lot de productes de la zona, ,record de la trobada ...  DINAR  A L’HOTEL 
BAYONA  20 € per persona  
DIUMENGE  inscripció vehicle 10 € conductor  15 €  i 15 € cada acompanyant  *Amb el 
preu d’inscripció s’inclou: Dorsal, identificacions, llibret, cartell DINA3, bossa obsequi, Esmorzar, Vermut, 
lot de productes de la zona, ,record de la trobada ...  DINAR  A L’HOTEL BAYONA  20 € per persona 
 
NENS de menys de 6 anys : inscripció  dinar 15 €  
Omplir la/les  butlletes que aniràn  adjuntes. Un dia o dos dies 
LA SORTIDA S’HA DE PAGAR  ABANS DEL DIA 3 DE JUNY 

Compte: 
LA CAIXA ES69 2100 0514 1402 0018 1725  Posant NOM i  PANADELLA 2018 

  
ELS HOTELS i ALTRES SERVEIS A COMPTE DE CADA UN. 
 
Màxim 150 vehicles. Els vehicles participants en la trobada seran : CAMIONS, ANTICS, 
CLÀSSICS, DEPORTIUS i MOTOS DE MÉS DE 25 ANYS. 
 
POT  VENIR TOTHOM,  NO CAL QUE SIGUIN DEL CLUB 
 
Cal portar tots els papers en regla, ITV, assegurança,  no sobrepassar les velocitats 
permeses i guardar la distància de 50 metres entre vehicles. 

 
COL·LABORACIONS :  
AJUNTAMENTS DE : 
MONTMANEU  
SANT  GUIM DE FREIXENET  
CERVERA 
STA. COLOMA DE QUERALT 
ALTRES: 
TRANSPORTS M. HERGUIDO SL 
PASTORET DE LA SEGARRA 
HOTELS BAIONA I PARADA 
ARA LLEIDA 
GRUES NOGUES 

 
La nostra Web:      www.cvhll.org   El nostre correu :  CLUB.CVHLL@gmail.com 
ES RESERVA EL DRET  D’ALGUN CANVI  QUE PUGUI  HAVER-HI 
 

 
DIUMENGE DIA 17 DE JUN DE 2018 MATI 
 
9:00 a 10.00.- ens trobarem tots els que vindran de totes les  contrades, anirem aparcant als llocs senyalitzats segons 
el vehicle , Camions, antics, clàssics , esportius i motos.  
 
INSCRIPCIONS , recollirem els dorsals , bossa obsequi, identificacions etc… 
  
ESMORZARS  a l’Hotel Bayona 
 
11:00 .- Engegarem i farem un recorregut PANADELLA – SANTA COLOMA DE QUERALT (12 Km) 
 
11:30.-  Aparcarem on ens indicaran  
 
12:00.-  Visita guiada al poble de Sta. Coloma de Queralt ( per torns de 30 persones) 
 
13:30.- Tindrem un vermut obsequi de l’Ajuntament de Sta. Coloma (tindreu tiquets) 
 
14:30.-  Tornem a LA PANADELLA  
 
15:00 .- dinar a l’hotel  Bayona  

 

 
 

http://www.cvhll.org/
mailto:CLUB.CVHLL@gmail.com


                 TROBADA L’ESPERIT DE LA PANADELLA 
2018 

DIA 16 DE JUNY 
 Nom i cognoms conductor            

     

 
 

  Domicili complert     

     

 
 

  telèfon        

     

       correu /email      

          

  
 

  marca,       

     

                                model de vehicle       

     

 
 

  any vehicle   

     

                matricula    

     

 
 

  Acompanyants quants   

     

    noms  

     

 
 

  inscripció cotxe          10 €      
 

  inscripció conductor                                         15 €            
 

  inscripció i numero  acompanyants         

     

                 15 €         (cada un)  
 

  inscripció  dinar       quants         

     

                   20 €        (cada un) 
 

  inscripció  sopar        inclòs     quants        

     

   
 

  infantils fins 6 anys   inscripció   dinar   15  €     quants   

     

 
 

  total  a pagar               

     

 
  
Amb el preu d’inscripció s’inclou: Dorsal, identificacions, llibret, cartell DINA3, 
bossa obsequi, Esmorzar, Vermut, lot  productes de la zona, ,record de la 
trobada,   sopar  i  ball . 

LA SORTIDA S’HA DE PAGAR  ABANS DEL DIA 3 DE JUNY 
Compte: LA CAIXA ES69 2100 0514 1402 0018 1725  Posant NOM i  PANADELLA 2018 

 

 

 
 
En conformidad con la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protecció de datos de carácter personal LOPD, los datos suministrados 
por el usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los 
datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las 
que han sido solicitadas al usuario. No serán cedidos los datos de carácter personal a otras entidades. 
Finalmente el usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la 
LOPD, mediante comunicación escrita dirigida a: Club de Vehicles Històrics de Lleida C/ Eduardo Velasco,1 25006 
Lleida 

Aquest formulari cal enviar-lo degudament signat pel 
conductor, que pel fet de signar-lo reconeix i accepta les 
condicions que regeixen la trobada, així com la normativa de 
la llei de Trànsit, circulació de vehicles i seguretat viaria i 
manifesta que està al dia de carnet de conduir, assegurança i 
ITV.    

Firma: 



                   TROBADA L’ESPERIT DE LA 
PANADELLA 2018 

DIA 17 DE JUNY 
 Nom i cognoms conductor            

     

 
 

  Domicili complert     

     

 
 

  telèfon        

     

       correu /email      

          

  
 

  marca,       

     

                                model de vehicle       

     

 
 

  any vehicle   

     

                matricula    

     

 
 

  Acompanyants quants   

     

    noms  

     

 
 

  inscripció cotxe          10 €      
 

  inscripció conductor                                         15 €            
 

  inscripció i numero  acompanyants         

     

                 15 €         (cada un)  
 

  inscripció  dinar       quants         

     

                   20 €        (cada un) 
 

  infantils fins 6 anys   inscripció   dinar  a  15  € / quants   

     

 
 

  total  a pagar                

     

 
 
 Amb el preu d’inscripció s’inclou: Dorsal, identificacions, llibret, cartell DINA3, 
bossa obsequi, Esmorzar, Vermut, lot  productes de la zona, ,record de la 
trobada,   sopar  i  ball . 

LA SORTIDA S’HA DE PAGAR  ABANS DEL DIA 3 DE JUNY 

Compte: LA CAIXA ES69 2100 0514 1402 0018 1725  Posant NOM i  PANADELLA 2018 

 

 

 
 
En conformidad con la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protecció de datos de carácter personal LOPD, los datos suministrados 
por el usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los 
datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las 
que han sido solicitadas al usuario. No serán cedidos los datos de carácter personal a otras entidades. 

Finalmente el usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la 

LOPD, mediante comunicación escrita dirigida a: Club de Vehicles Històrics de Lleida C/ Eduardo Velasco,1 25006 
Lleida 

Aquest formulari cal enviar-lo degudament signat pel 
conductor, que pel fet de signar-lo reconeix i accepta les 
condicions que regeixen la trobada, així com la normativa de 
la llei de Trànsit, circulació de vehicles i seguretat viaria i 
manifesta que està al dia de carnet de conduir, assegurança i 
ITV.    

Firma: 


