
 
22ª SORTIDA  DE LA SECCIÓ PORSCHE ORGANITZADA PEL CLÀSSIC MOTOR 

CLUB DEL BAGES 

Dissabte 21 de maig de 2016 
Recorregut turístic no competitiu de Tona a Castell de l’Areny 

 
 
NOTA PREVIA 
 
Ja sabeu que per imperatiu del Servei Català de Trànsit hem de comprovar la vigencia de 
la documentació dels cotxes el dia de la sortida.  Per aquest motiu us demanem que 
tingueu la bondat d’emplenar les noves caselles afegides al full d’inscripció del participant, 
indicant les dates de caducitat de la ITV i de l’assegurança del vehicle amb que vindreu.   
Això ens permetrà agilitzar l’inici de la sortida.  Gràcies per la vostre col·laboració. 
Si ja vau donar les dades del mateix vehicle a la sortida anterior, no caldrà fer-ho ara. 
 
PROGRAMA 
 
Es tracta de voltar per terres del Lluçanés en direcció Oest, fer el Nord del Bages cap al 
Berguedà i, per la Riera de Merlés, anar a petar a la carretera d’Alpens a Vilada per acabar 
a Castell de l’Areny.   La pràctica totalitat del recorregut son carreteres ‘agraïdes’. 
 
8:45 h  Trobada a la benzinera i parador les 4 Carreteres de Tona.   Qui tingui 
intenció d’esmorzar allà, trobarà al bar unes excel·lents xapates amb tomaquet i pernil.  
Venint per l’autovia C-17 s’hi arriba sempre que’s tingui la precaució de prendre el 
desviament prou abans de Tona:  Pujant de Barcelona just davant supermercat BonPreu, 
sortida 49 Via de Servei, Seva, Tona.  Baixant de Vic, sortida 51 Via de Servei, Seva, Tona 
Sud i, a l’arribar a la benzinera de Tona Sud, passar pel túnel de sota l’autovia per canviar 
de sentit. 
9:00 h  Briefing previ a la sortida. 
9:15 h  Sortida pel casc urbà de Tona en direcció Collsuspina i Moià. 
11:10 h Reagrupament 30 minuts al bar-benzinera Vilalta de La Coromina-Cardona. 
13:40 h Arribada a Castell de l’Areny, aparcament reservat i dinar al restaurant del 
poble que ja coneixem del novembre de 2014. 
 
Com sempre, a l'inici del dia rebreu un road-book complet.   Abans, també enviarem un 
d'abreviat pels participants que vinguin sense acompanyant i detalls complementaris que 
calguin.  El total de l’itinerari és de 185 km. 
 
 
INSCRIPCIONS 
Prova reservada a 30 cotxes clàssics de la marca Porsche. 
Preu per persona, socis: 45 €. No socis: 50 €.   Inscripcions abans del 10 de maig. 



Cas de superar abans d’aquesta data el tope de participants, enviariem un mail d’inscripció 
tancada.  Aquests preus inclouen permisos del SCT, documentació de la sortida i dinar. 
 
Pagament per transferència a c.c.: 
ES72 2013 6010 1102 0062 9824 (Catalunya Caixa), 
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank) ó 
ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell). 
 
Inscripció efectiva enviant emplenat el full de dades i justificant de pagament a: 
seccioporsche@gmail.com 
Els participants es comprometen a respectar durant el transcurs de la sortida la normativa 
de circulació viaria.  A més de complir amb aixó, participar en la sortida implica cedir els 
drets d´imatge, audiovisual, fotogràfica i periodística a l'organitzador. Qualsevol projecte 
mediàtic o publicitari necessitarà l´aprovació de l´organització. 
Podeu fer-nos arribar les vostres consultes al e-mail esmentat i al telefon de la secretaria 
del Club: 938 751 820. 
 
 
Secció Porsche del Clàssic 


