Organitza:

Amb la col·laboració de:

“XVII Trobada Internacional
de Microcotxes Clàssics”
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PROGRAMA
del 17 al 19 de maig del 2019
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AVÍS IMPORTANT:
El programa podrà ser modificat sense avís previ i no representa
cap contracte explícit amb els possibles participants.
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L’esdeveniment.
L’objectict u de la “17th International Vintage Microcar and Bubblecar
Meeting” és passar tres dies gaudint d’una passió que vivim, i poder
compartir-la amb la resta de persones que hi assisteixen.
No tan sols es tracta de gaudir dels nostres petits autos, sinó també
de l’entorn, el bon temps i la bona companyia.
És per això que aquest any l’emplaçament és manté a Sitges, un lloc
magnífic on el mar, les rutes per la costa, la gastronomia i la cultura seran una experiència única per a tots els participants.
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La ubicació.

Sitges ha estat des de sempre un lloc que
ha embadalit artistes, turistes i, en general, visitants de tot arreu.
Per a molts, el secret és la seva llum,
com constataren pintors, escultors i escriptors que, a finals del segle XIX, es
van instal•lar aquí.
I és que la natura ha estat generosa amb
Sitges, té el privilegi d’estar situada a la
costa del mar Mediterrani i al peu del
massís del Garraf.
En l’àmbit cultural, el llegat és extraordinari, l’art és viu i les tradicions es
mantenen amb modernitat. Sitges ha conservat importants referències medievals i
de l’antic poble de pescadors que va ser,
oferint als visitants un important patrimoni arquitectònic.
Sitges continua essent una ciutat que
atrau i sedueix.

Sitges!
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Parc tancat La Fragata, Sitges

8

Programació.
Abans del 19 d’abril
Inscripcions a la seu del club o a través del e-mail classic@classicmotorclub.org

Del 13 al 16 de maig
Opcional: entrega de documentació i credencials a les oficines del Clàssic.
Horari: 10:00-12:00 h i de 16:00-19:00 h.

Divendres dia 17 de maig
Oficina d’Organització i Acollida oberta de 10:00 a 13:00 h i de 14:30 a les 20:00 h. a l’Hotel Dolce
A les 10:30 h Concentració davant del hall de l’Hotel Dolce. Ruta fins al Pantà de Foix.
A les 11:15 h Visita guiada al castell de Castellet.
A les 13:00 h Dinar al Restaurant El Barretet, del Pantà de Foix.
A les 16:00 h Retorn a Sitges.
A les 18:30 h Presentació del llibre MicroColecciones-MicroPasiones a la Biblioteca Santiago Rusiñol,
de Sitges
A les 20:00 h Sopar lliure.

Dissabte dia 18 de maig
De 8:30 h a 10:00 h Acollida dels participants i inscripcions a la Plaça de La Fragata. Cafè per a tots els
participants.
A les 10:30 h Sortida de la ruta Micros 100.
A les 13:30 h Dinar en ruta a Moja.
A les 15:30 h Ruta cap a Sitges.
Entre les 17:30 h i les 18:00 h Arribada dels participants.
Presentació de tots els participants amb lliurament de trofeu commemoratiu de la Microcars 100.
A les 20:00 h Sopar lliure.

Diumenge dia 19 de maig
A les 8:30 h Concentració al Parc Tancat de la Fragata.
A les 9:00 h Esmorzar per a tots els participants.
A les 10:00 h Ruta fins a Vilanova.
A les 10:45 h Visita al Museu del Ferrocarril.
A les 11:45 h. Ruta cap a Sitges.
A les 12:15 h Estacionament de cotxes al Parc Tancat.
A les 12:30 h Autocars cap a l’Hotel Dolce.
A les 13:00 h Aperitiu a l’Hotel Dolce.
A les 13:30 h Dinar.
A les 15:30 h Entrega de Trofeus.
A les 16:00 h Comiat i recollida dels vehicles.
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La Ruta.
Dissabte dia 18 de maig (MICROS 100)
Per primera vegada en el programa de la Trobada Internacional de Microcotxes preparem
un recorregut d’aventura per als nostres petits vehicles.
Es tracta de la Micros 100, una ruta de 100 quilòmetres que farem amb els nostres
microcotxes clàssics per les comarques del Garraf i del Penedès.
Sortirem de Sitges i passarem per diferents poblacions, unes molt conegudes, altres força
desconegudes, però totes elles amb l’encant del paisatge típic de vinyes, caves i bodegues,
que fan d’aquesta terra un paratge de renom en el mon vitivinícola.
Sant Pere de Ribes, Sant Pere Molanta, Olèrdola, Moja, Vilafranca del Penedès, Castellví
de la Marca, Llorenç del Penedès, La Múnia, Canyelles, Santa Margarida i els Monjos, etc.,
seran algunes de les viles que gaudiran de la desfilada dels nostres bòlids.
Cent quilòmetres sense limitacions, al ritme de cadascú, amb llibertat i comoditat, sense
presses ni restriccions. Tots seguirem el mateix camí, amb una bona guia i un bon llibre de
ruta, però a part de dinar junts i de que tots hem de fer cap de nou a Sitges, tindrem un
dia lliure per gaudir d’un entorn poc vist, l’anima del Cava i el Vi del Penedès.
I a la tarda, gran arribada a Sitges, al Parc Tancat de la Plaça de la Fragata, allà marcarem
la darrera fita de la Micros 100, una primera edició que posa la primera pedra del que
serà una tradició any rere any, així ho desitgem.

Diumenge dia 19 de maig
Visita al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
Tornada cap a Sitges per al mateix recorregut de l’anada.
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Assistència i cotxe escombra durant tot el cap de setmana!
Presentació dels autos al passeig Marítim
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Patrocinadors

Col.laboradors
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Càmping El Garrofer
Frens Manresa
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Informa’t en tot moment al nostre blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/
Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

