VII Trobada de

600 a Moià
CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA

Diumenge 17 de maig del 2015
8.45 h Concentració i inscripcions a la plaça del Moianès, de Moià.
9.00 h Esmorzar de forquilla al Restaurant Moianès.
10.30 h Sortida i recorregut pels carrers de la vila. Anirem direcció a Collsuspina, Vic, per la C-17 fins a les Masies de Voltregà, on agafarem l’antiga
N-152 (C-17z), direcció Vinyoles per anar a La Farga Lacambra.
12.00 h Visitarem el Museu del Coure i la seva fàbrica, on veurem en directe
el procés productiu de transformació del coure de La Farga Lacambra. Observarem com els forns fonen el coure i produeixen alambró.
El Museu del Coure pretén mostrar al visitant els aspectes tecnològics, econòmics i també la cultura relacionada amb el món de la
metal·lúrgia del coure al llarg de la història. Després de la visita, hi
haurà una mica de vermut. Un cop acabat el piscolabis, sortirem en
direcció a Sant Agustí de Lluçanès, on dinarem, tot passant per l’em
blemàtica “Trona”, la BV-4608, fins a Sant Boi de Lluçanès.
14.45 h Dinar al Restaurant del Santuari dels Munts, on a part de degustar la
seva cuina, podrem gaudir de les seves impressionants vistes.

INSCRIPCIONS
– Trobada reservada a vehicles SEAT 600.
– Preu per persona: 35 € (socis) i 40 € (no socis). L’import de la trobada
S’HA DE FER EFECTIU ANTICIPADAMENT mitjançant ingrés en un dels
comptes següents, fent constar el nom del participant i la referència “600
a MOIÀ”. No es considerarà formalitzada cap inscripció
fins que no s’hagi fet el pagament.
CATALUNYA CAIXA
ES72 2013 6010 1102 00629824
LA CAIXA
ES09 2100 3093 0622 00279122
BANC SABADELL
ES13 0081 0049 5400 01870693
– Data límit d’inscripció: fins al dimarts dia 12 de maig al Clàssic Motor Club del
Bages (Tel./fax 93 875 18 20) - E-mail: classic@classicmotorclub.org i també a la pàgina web: www.classicmotorclub.org. Cal portar els vehicles documentats,
assegurats, amb la ITV al dia i respectar en tot moment el codi de
circulació i la resta de la legislació aplicable.
Coordinadors de la trobada i telèfons per al dia de la sortida:
Xavier Cirera 636 03 90 15 - M. Àngels Morera 679 88 74 06

Col·laboren:

