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Trobada Nacional de Microcotxes a Sant Fruitós de Bages
A causa de la trista situació que ens toca viure per culpa de la pandèmia provocada per
la COVID 19, moltes de les nostres activitats s’han hagut d’anul·lar, i enguany ens ha
semblat, veient que molts ja estem vacunats, que podíem organitzar un esdeveniment
que omplís els buits deixats per la Trobada Internacional que organitzem cada dos anys,
per la sortida del mes de setembre que cada any organitzen els Amics del Biscuter, i pel
Raid PTV que organitza l’Escuderia PTV.
Es tracta d’una trobada que té el seu centre d’activitats a Sant Fruitós de Bages, on el
Club rep l’ajuda del seu consistori, i que se celebra els dies 18 i 19 de setembre, tot i que
hi ha l’opció d’allargar-la pel començament, iniciant les participacions des del dijous dia
16, o el divendres 17, segons la disponibilitat de cada participant.
Desitgem que us agradi el programa que us hem preparat, i us esperem amb els vostres
bòlids.
L’equip organitzador.



Divendres 17 de setembre
08.30 h Sortida de l’hotel Els Noguers, de Manresa
09.30 h Esmorzar de forquilla al Restaurant Cal 
Paco de Sant Salvador de Guardiola. 
10.30 h Sortida en direcció Montserrat. 
12.30 h Arribada a Montserrat i aparcar vehicles. 
13.00 h Entrada al Monestir per escoltar el Virolai.
14.00 h Sortida en direcció a Marganell.
14.55 h Dinar al Restaurant Can Font. 
16.45 h Demostració del procés de fabricació del 
mató.                                                    
17.30 h Sortida en direcció a St. Fruitós de Bages. 
18.30 h Presentació de la sortida i roda de premsa
al Museu de Sant Fruitós. 
19.00 h Arribada a l’hotel Els Noguers. 
21.00 h Sopar lliure.

Inscripció per DIVENDRES DIA 17:
Inclou: Esmorzar + Dinar + Visita = 38,00€/p.

Inscripció per DIJOUS DIA 16:
Inclou: Esmorzar + Dinar + Visita = 35,00€/p.

Dijous 16 de setembre 
08.30 h Sortida de l’hotel Els Noguers, de 
Manresa (Av. Països Catalans, 167 - Manresa)
09.00 h Esmorzar al Restaurant Mas de la Sala.
10.00 h Sortida en direcció a la Colònia Vidal. 
11.30 h Visita guiada a la Colònia Vidal 
13.30 h Sortida en direcció al Restaurant 
Cal Marçal.
14.00 h Dinar. 
16.00 h Sortida en direcció a l’hotel Els Noguers.
18.30 h Arribada a l’hotel.
20.00 h Sopar lliure.



Dissabte 18 de setembre
09:00 a 9:30 h Inscripcions i coffee break a 
l’Espai Nexe de Sant Fruitós de Bages. 
Aparcament de remolcs. Base d’operacions.

09:30 h Ruta per la comarca: Navarcles, 
Artés, Pont de Cabrianes, Santpedor, Callús, 
Sant Joan de Vilatorrada.                             

11:00 h Visita a l’Exposició de Microcotxes a 
AutosRetro.com, i retorn a SFB.                                  

13:00 a 15:00 h Dinar de campanya a 
l’aire lliure. Arròs de Sant Fruitós.                    

15:30 a 17:00 h Visita a les instal·lacions 
d’AUSA a Manresa.                                           

17:30 h  Ruta fins a Sant Fruitós. 
Presentació dels cotxes al centre.                                   

20:30 h Sopar lliure en els xiringuitos de la 
fira o restaurants de la zona (aparcament
per als microcotxes vigilat fins a les 22 h).

Diumenge 19 de setembre
08.45 a 9:00 h Inscripcions a l’Espai Nexe de 
Sant Fruitós de Bages. 
09.00 h Sortida en direcció a les Brucardes
09:15 h Esmorzar campestre a les Piscines de 
les Brucardes.
10:30 h Ruta pel nucli urbà de Sant Fruitós.
11.30 h Gimcana a la plaça Alfred Figueras
13:00 h Dinar de cloenda a Món Sant Benet. 
Lliurament de records i trofeus.
15:30 h Cloenda i comiat.

Inscripció del cap de setmana: 80 €/p.
Inclou: Cafè dissabte + Visites + Refrescs + Dinar dissabte + 
Esmorzar diumenge +  Dinar diumenge + els drets de la trobada i 
records.
Prova limitada a 50 microcotxes clàssics.
La data límit per fer la inscripció és el dia 2 de setembre de 2021, 
mitjançant l’enviament del full oficial d’inscripció i el resguard de 
pagament de la mateixa.
classic@classicmotorclub.org - Tel. 93 8751820
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Amb el suport de:

MOTORCAT PREMIUM
Concesionario Oficial Volvo en Manresa, Igualada y Vic PLANXISTERIA SANT JOAN FRENS MANRESA

Col·laboren:
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