
Vespa Club Lleida
activitats i novetats per a gener, febrer i març de 2014

Molt bones,

Acabem  l'any  amb  un  balanç  força  positiu:  l'aniversari  del  club,  la  Vespacaragolada,  noves 

incorporacions  al  club,  sortides  a  esdeveniments  d'altres  clubs  i  reciprocitat  d'aquests  amb  Lleida.  La 

consigna és clara: continuar endavant per fer-ho millor, tenint en compte que l'any vinent farà 10 anys que 

vam refundar el Club.

En aquesta carta, cada membre del Club rep:

• el carnet que l'acredita com a soci,

◦ a la pàgina web del club trobareu els llocs on ens fan descomptes especials,

◦ per primer cop s'ha inclòs la foto al carnet, en aquells casos en que l'interessat l'ha fet arribar al  

Club. Si algú la vol incloure per l'any vinent, només cal que la faci arribar al club per e-mail. Vinga, 

que ho ficarem més fàcil encara: no cal que sigui una foto de carnet, envieu una foto vostra i ja la  

retallarem per ficar el careto al carnet.

◦ (Qualsevol errada que trobeu al carnet comunique-ho al Club i ho arreglem)

• una participació pel sorteig de la loteria del 22 de desembre, amb el número 15991,

Sortides i esdeveniments:

Gener: 

Dissabte, 18 de gener de 2014: Sopar d'Any Nou, a les 21,30 hores al restaurant La Brassa d'Or (Carrer 

Antoni Guix i Ribelles, 25190 Lleida, barri de Magraners) http://www.labrassador.com/ 

Menú:

Entrants a compartir:

• assortit d'embotits ibèrics,

• amanida Cèsar,

• pebrots del pic amb anxoves i tonyina,

• caragols a la gormanta,

• calamars a la romana,

Segon plat a escollir:

• filet de porc ibèric a l'Oporto,

• entrecot de vedella a la parrilla,

• magret d'ànec amb salsa de ceps,

• lluç al forn,

• filet de llenguado farcit de verduretes,

• combinat de peix (sípia, gambes i musclos a la planxa)

http://www.labrassador.com/


Postres:

• Tiramisú,

• Vins selectes,

• copeta de cava,

• cafès i xupitos.

Sorteig de regals

Instruccions:

Preu: 30 euros per persona. 

Com apuntar-se: confirmant per e-mail o trucant al Xarlimont (607 379 244) i dir-li quin segon plat voleu.

Data límit: dissabte 11 de gener.

Val la pena? Sí. Feu un lloc a l'agenda!

Gener:

Sortida a La Granja d'Escarp: coincidint amb les festes de la localitat, Sant Sebastià,

Febrer:

Sortida per Lleida i rodalies i esmorzar al barri de Magraners,

Març:

Sortida a Sant Llorenç de Morunys,

IMPORTANT:

recordar que el punt de trobada a les sortides és a la Plaça Ricard Vinyes, al costat de l'entrada del pàrquing  

a les 9'00 hores a.m. (excepte la sòcia número 110, a les 8,55 a.m.)

No fiquem data a les sortides, per la qüestió del canvi climàtic i aquestes coses. S'avisarà per e-mail i fòrum 

del club als socis de la data amb suficient antelació.

NOU PUNT DE TROBADA PER LES REUNIONS:

a partir  del  gener, el  nou punt  de reunió  del  Club serà  al  bar-restaurant  La Petita  Lluna (Carrer  

Corregidor Escofet 43 de Pardinyes) a partir de les 20 hores.

... i poca cosa més. Desitjar a tothom unes bones festes de Nadal i bon Any Nou

(nadala recomanada: Merry Christmas, I don't want to fight tonight, by The Ramones)

Fins aviat,

Vespa Club Lleida.


