ACTIVITATS
SETEMBRE 2019
XV ANADA A MARINA
Diumenge, 15 de setembre de 2019

S’acaba l’estiu, i el Motor Antic Garrotxa volem acomiadar-lo fent la ja tradicional anada a marina.
Abans d’empendre el camí cap a la platja, buscarem un bon emplaçament per fer una foto de tot el
grup.
Quan arribem al parking de la platja de Sant Martí d’Empúries, ens podrem banyar, i després
dinarem de carmanyola (que tothom pensi en portar la seva nevera, taula, cadires i sobretot
menjar i beure).
Horari:
8:30 h. Trobada dels participants a l’aparcament del Consum d’Olot.
9:00 h. Sortida dels vehicles per fer la foto i seguidament ruta cap a St. Martí.
12:00 h. Banyada popular.
14:00 h. Dinar de carmanyola.
Preu:

Únicament s’ha de pagar l’estada al parking de cada vehicle.

Notes:
- L’organització es reserva el dret de modificar el present programa si causes
imprevistes ho obliguéssin, i d’anular l’activitat en cas de mal temps.
- El conductor ha de tenir el permís de conduir vigent.
- Els vehicles han de portar la documentació, l’ITV i l’assegurança al dia.

TROBADA DE LA FESTA MAJOR DEL
BARRI DE SANT MIQUEL D’OLOT
Diumenge, 29 de setembre de 2019
La comissió de festes del barri de Sant Miquel d’Olot, i el Motor Antic Garrotxa organitzen aquesta
trobada i exposició de vehicles anteriors a 1940.
Horari:
10:00 h. Trobada i exposició dels vehicles al barri de Sant Miquel d’Olot.
10:30 h. Esmorzar gratuït per conductor i acompanyant.
13:00 h. Fi de l’exposició.
El nombre de places es limitat i és obligatori fer inscripció:
magolot@gmail.com
Bar Pekín (Jaume):
Garatge Bosch (Lluís)

972 26 03 31
972 27 07 37

XV CLÀSSIC DELS VOLCANS
Dissabte, 21 de setembre de 2019
Es celebra una nova edició del Clàssic dels Volcans, amb sortida i arribada a la ciutat d’Olot.
Per inscripcions i més informació: www.cerdanyaracing.com

22è RETRO MOTOR PLATJA D’ARO
Dissabte, 28 de setembre de 2019
Des del Motor Antic Garrotxa us recomanem la “Descarregada del Vehicle d’Època” que
organitzen els amics del Clàssic Motor Club Vall d’Aro.
A partir de les 8 del matí a l’aparcament de la Masia Bas de Platja d’Aro.
Per més informació: www.cmcvalldaro.org

