
 
26ª SORTIDA  DE LA SECCIÓ PORSCHE ORGANITZADA PEL CLÀSSIC MOTOR 

CLUB DEL BAGES 

Dissabte 18 de febrer de 2017 
Recorregut turístic no competitiu de l’Anoia al Baix Penedès i calçotada 

 
 
NOTA PREVIA 
 
Per evitar confusions us demanem, sis plau, que feu sempre l’inscripció enviant el formulari 
amb les dades vostres i del vehicle al mail de la Secció Porsche seccioporsche@gmail.com 
que és on es formalitza l’inscripció a les sortides.  No ho feu al Club per no tindre dobles 
llistes d’inscrits i espereu a fer la transferència bancària a que us confirmem l’inscripció. 

També recordar-vos que cal indicar en el formulari les dates de caducitat de la ITV i de 
l’assegurança del vehicle amb que vindreu.  Finalment demanar-vos que, sis plau, els que 
tingueu vehicle clàssic feu el possible per portar-lo. 

Gràcies per la vostre paciència i col·laboració. 

 

PROGRAMA  

Aquesta vegada tractem “d’omplir un forat” que tenim al mapa de les sortides, passant per 
unes comarques que hem visitat poc.  Sortint de l’Anoia travessarem la Segarra, l’Urgell, la 
Conca de Barberà, l’Alt Camp i acabarem al Baix Penedès. 

Ara és el moment de fer-ho doncs a l’estiu és un paissatge sec i calorós.  A més, ara és 
també el temps dels calçots a la zona, circumstància que aprofitarem. 

El recorregut transcorre en bona part per terres de llinda de la Catalunya Nova quan la 
divisòria entre cristians i sarraïns, establerta al segle IX al Cardener/Llobregat, en el segle 
XI es va avançar al riu Sió.   Per això és país de castells de frontera (la veritat és que molts 
son simples torres de guaita, massos fortificats o viles closes, poc a veure amb els castells 
de les pel·licules). Moltes d’aquestes defenses es van construir sobre antigues fortificacions 
musulmanes i sempre en llocs alts dominant el territori, el que els dona un especial atractiu. 

Una vila closa molt reveladora de com es fortificava en aquells temps és la de Montfalcó 
Murallat, prop de Cervera, a la que farem una visita guiada. 

Acabarem amb la clàsica calçotada (calçots i carn a la brasa) al Priorat de Banyeres, en un 
restaurant del que en tenim bones referències. 



8:45 h              Trobada a la benzinera Repsol, a l’autovia A-2 km 567, just abans del tunel 
     del Bruc.   Hi ha cafeteria i 98 N.O.    41º35’37’’N  1º45’04’’E. 

9:00 h              Briefing previ a la sortida. 

9:15 h              Sortida en direcció Igualada. 

10:15 h            Reagrupament i visita guiada de 1 hora a Montfalcó Murallat. 

11:30 h    Continuació del recorregut. 

13:45 h            Arribada al restaurant Petit Priorat, aparcament i calçotada. 

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 els detalls complementaris que 
calguin.  El total de l’itinerari és de 180 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 febrer. 

Cas de superar abans d’aquesta data el límit de participants, enviaríem un mail d’inscripció 
tancada.  Aquests preus inclouen permisos del SCT, documentació de la sortida i dinar. 

 Important:  Per inscriure-us envieu emplenat el full de dades a: 
seccioporsche@gmail.com.  Un cop us confirmem que teniu plaça a la sortida, feu sis plau 
la transferència a qualsevol dels c.c. del Clàssic següents: 

ES41 0182 8618 9602 0003 2286 (BBVA), 
 
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank) ó 

ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell). 

 Els participants es comprometen a respectar durant el transcurs de la sortida la normativa 
de circulació viaria.  A més de complir amb això, 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 o al telefon 65 999 65 44. 
 
Secció Porsche del Clàssic 

  

 


