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Salutació
Benvolgut apassionat pels microcotxes,

Si estàs llegint aquestes línies, segur que tens interès pels microcotxes 
clàssics i, si és així, tens a les teves mans el programa d’un dels millors 
esdeveniments que es faran aquest any al sud d’Europa dedicat als pe-

tits utilitaris de postguerra.

Com podreu veure tenim preparada una llista d’activitats per gaudir dels Mi-
crocotxes a Platja d’Aro, passejant per l’Empordà i compartint afició, bons 
paisatges, gastronomia i, sobretot, bona companyia.

Enguany hem ajuntat la trobada anual que fem tradicionalment al setem-
bre, amb la Trobada Internacional de Microcotxes que és biennal, fent la Set-
mana per la Costa Brava dels dies 12 al 15 de setembre, i que disposa del seu 
propi programa específic, i la internacional que tindrà lloc del dia 16 al 18 del 
mateix mes.

Esperem que tots aquells que no puguin gaudir dels cotxets durant una set-
mana sencera, s’inscriguin en la prova del cap de setmana, que disposa de 
les opcions de tres dies, dos dies o un sol dia, però aquesta darrera la desacon-
sellem totalment, ja que el programa de diversos dies es complementa molt 
bé, i un sol dia por resultar justet.

Aneu posant els vostres cotxes a punt, ja que la Micros 100, la ruta de 100 
km del dissabte, demanarà una certa fiabilitat mecànica, però que ningú no 
s’espanti, ja que al matí farem 60 km i els 40 km restants els farem a la tarda, 
sempre al nostre ritme, segons ens marqui la força del cotxe i les ganes del 
conductor, i sempre seguits pels mecànics i el servei de grua de l’organització.

El mateix dissabte farem una presentació dels cotxes al públic de Platja d’Aro, 
essent un veritable concurs d’elegància, on podrem presumir dels nostres es-
timats autos, mostrant el que són i el que van ser, a un normalment sempre 
encuriosit públic que sembla que sigui la primera vegada que els veu.

Després de tres anys d’aturada per culpa de la pandèmia, tornem a posar-nos 
en marxa, i volem que aquesta sortida sigui un èxit, gràcies com sempre a la 
vostra participació. Esperem que ens feu arribar el full d’inscripció per correu 
electrònic o personalment al club, que són les dues úniques maneres d’apun-
tar-se, i que vingueu a la Costa Brava amb tota la il·lusió a què ens teniu acos-
tumats.

Us esperem, estem segurs que ens ho passarem bé... ens veiem a Platja d’Aro!

La Comissió Organitzadora
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Programa 

Divendres 16 de setembre

Oficina d’organització i acollida dels participants al Palau d’Esports i Con-
gressos de Platja d’Aro, oberta de 8.30 a 12.00 h i de 16.00 a 20.00 h

10:00 h Sortida de Platja d’Aro en direcció a Pals.

12:00 h Arribada a Pals.

12:15 h Visita al nucli antic i als arrossars en trenet (1r grup).

13:30 h  Dinar a la Sala del Casal d’avis de Pals.

16:30 h  Visita al nucli antic i als arrossars en trenet (2n grup).

17:30 h Retorn pel mateix lloc de l’anada.

19:30 h Arribada a Platja d’Aro.

19:45 h Sopar lliure. 

                 Acabament de la jornada.
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Dissabte 17 de setembre

Programa 

De 8:30 h a 10:00 h  Acollida dels participants i inscripcions al Palau d’Es-
ports i Congressos de Platja d’Aro. Cafè per als participants.

10:00 h  Sortida de la Ruta Micros 100 en direcció a Lloret de Mar.

12:45 h i 13:15 h  Arribada a la Platja de Fenals de Lloret de Mar.

De 13:30 h a 15:30 h  Dinar a l’Hotel Rigat Park.

16:00 h  Continuació de la Ruta Micros 100 de retorn a Platja d’Aro.

De 18:00 h a 18:15 h  Arribada a Platja d’Aro. Parc Tancat. 

18:30 h  Presentació dels vehicles a l’Avinguda s’Agaró, de Platja d’Aro.

20:30 h  Sopar lliure. 

               Acabament de la jornada.
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Diumenge 18 de setembre

9:00 h Sortida del parc tancat .

9:15 h Esmorzar continental. Bufet. Port Nàutic de Platja d’Aro.

10:00 h Sortida de Platja d’Aro en direcció a Palamós.

10.30 h Arribada a Palamós i aparcament al Passeig del Mar.

De 10:45 h a 12:30 h  Visita al Museu de la Pesca de Palamós i visita guiada 
al nucli antic de Palamós.

12:45 h Sortida en direcció a Platja d’Aro.

13:15 h Arribada a Platja d’Aro.

13:30 h Dinar de comiat. Port Nàutic de Platja d’Aro.

15:30 h Lliurament de premis i cloenda de la trobada.
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Dissabte dia 17 de setembre (MICROS 100)

La Ruta

Per segona vegada en el programa de la Trobada Internacional de 
Microcotxes preparem un recorregut d’aventura per als nostres pe-
tits vehicles.

Es tracta de la Micros 100, una ruta de 100 quilòmetres que farem 
amb els nostres microcotxes clàssics per l’Empordà.

Sortirem de Platja d’Aro i passarem per diferents poblacions, algu-
nes són molt conegudes, altres força desconegudes, però totes te-
nen l’encant del paisatge típic de la Costa Brava.

Platja d’Aro, Llagostera, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Sant Feliu de 
Guíxols seran alguns dels indrets per on passarà la segona Micros 
100.

Cent quilòmetres sense limitacions, al ritme de cadascú, amb lli-
bertat i comoditat, sense presses ni restriccions. Tots seguirem el 
mateix camí, amb una bona guia i un bon llibre de ruta, i també 
dinarem junts i farem cap de nou a Platja d’Aro.

I a la tarda, gran arribada a Platja d’Aro amb presentació dels Vehi-
cles a l’avinguda s’Agaró.

Diumenge dia 18 de setembre

Recorregut per carreteres secundàries fins arribar al nucli antic de 
la vila de Pals. Durant el recorregut passarem per diversos indrets i 
veurem arrossars i arbres fruiters amb el castell de Montgrí al fons, 
que ens acompanyarà durant tota la ruta. Un cop a Pals visitarem 
el nucli antic i els arrossars amb un trenet turístic. La ruta es com-
pletarà amb el retorn passant per diferents nuclis i municipis amb 
l’encant propi de l’Empordà.

Recorregut per la zona més turística dels municipis de Platja d’Aro, 
Sant Antoni de Calonge i Palamós. La ruta transcorre a tocar el mar 
i, un cop a Palamós, la visita al Museu de la Pesca i el seu nucli antic 
serviran per conèixer millor la realitat del mar Mediterrani i els seus 
habitants.

Divendres dia 16 de setembre
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Allotjaments

HOTEL NAUTIC PARK                
Carrer E, 1 - Urb. Park d’Aro - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 82 83 84 
www.hotelnauticpark.es
Codi promoció: MICROCAR
* Condicions especials per als participants
  FINS AL DIA 1 DE SETEMBRE 

HOTEL NM SUITES           
Av. Onze de Setembre, 70 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 825 770
Reservar per e-mail referència MICROCAR 
a: recepcion@nm-suites.com
* Condicions especials per als participants 
  FINS AL DIA 1 DE SETEMBRE

S’AGARÓ HOTEL
Platja de Sant Pol, s/n - s’Agaró
Tel. + 34 972 325 200
www.sagarohotel.com
Codi promoció: MICROCAR
* Condicions especials per als participants 
  FINS AL DIA 1 DE SETEMBRE

APARTAMENTS KOSIDLO              
Av. Verona Terol, 17 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 817 377 / + 34 616 404 650
www.kosidlo.com
Codi promoció: MICROCAR
* Condicions especials per als participants
  FINS AL DIA 1 DE SETEMBRE

CÀMPING VALLDARO          
Camí Vell, 63 - Platja d’Aro
Tel. +34 972 817 515
www.valldaro.com
Codi promoció: MICROCAR
* Condicions especials per als participants
  FINS AL DIA 1 DE SETEMBRE
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Inscripcions

T: +34 938 751 820 / + 34 681 393 249

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h / 16:00 a 20:00 h

C/ Tarragona, 50 bis | 08250 - Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

classic@classicmotorclub.org

http://microcotxes.blogspot.com.es/ (informació permanent)

www.classicmotorclub.org

Modalitat:

Prova reservada a 125 microcotxes clàssics d’abans de 1969.

Cost de la inscripció:

Divendres: 35 euros/persona 

(inclou drets d’inscripció, dinar, visita i trenet).

Dissabte + diumenge:  100 euros/persona 

(inclou drets d’inscripció, accés al parc tancat, material de la trobada, dinar dissabte, es-
morzar diumenge, dinar diumenge, records i trofeus).

Data límit d’inscripció:

Dijous 1 de setembre de 2022

Les inscripcions rebudes amb posterioritat difícilment podran ser admeses i en cap cas 
apareixeran en el llibre de ruta.

Per considerar la inscripció en ferm és imprescindible enviar:

- Formulari omplert
- Fotografia del cotxe
- Resguard de l’ingrés

Fer ingrés a un dels comptes següents (abans de l’1 de setembre). Titular: CLÀSSIC MO-
TOR CLUB DEL BAGES

CAIXABANK  ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
SABADELL    ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (BIC/SWIFT: BSABESBB)

Inscripcions únicament per e-mail o personalment al Club:
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Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

Patrocinadors

Informa’t en tot moment al nostre blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/

Col.laboradors

Moltes grà
cies per 

confiar

    en el 
nostre club!

Clàssic Motor Club Vall d’Aro
Ajuntament de Pals
Restaurant La Vila de Pals
El Xiulet de Pals
Ajuntament de Palamós
Museu de la Pesca de Palamós


