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dels socis i que és bo tenir aquest coixí pel que pugui 
passar en el futur.

Una vegada fets tots els aclariments oportuns, s’aprova 
la memòria econòmica del 2009.

Punt 3
El president llegeix el calendari d’activitats i proposa una 
sortida a la col·lecció del Sr. Vendrell a Platja d’Aro per 
al dia de la benedicció de Sant Cristòfol, i també la pos-
sibilitat de fer una fira de maquinària agrícola i tractors, 
sempre que hi hagi la col·laboració de l’Ajuntament.

El Sr. Espluga manifesta que el club podria organitzar 
sortides per visitar els diferents museus de Catalunya 
relacionats amb l’automoció. El president diu que ho 
troba molt interessant, que es tindrà present a l’hora 
d’organitzar sortides i que també seria possible visitar 
col·leccions privades de socis que tenen molt d’interès.

El Sr. Musellas proposa anar a la fira d’Avinyó. El presi-
dent respon que es tindrà present, però que les despeses 
d’autocar són elevades i que a les últimes sortides hi va 
haver dèficit. 

El Sr. Toni Garcia informa de la sortida que està organit-
zada per anar a Barcelona a participar en la fira de cotxes 

en miniatura i joguines que es fa a la plaça Massanes. La 
sortida es farà el diumenge dia 7 de febrer 2010.

El Sr. Rafel Trevé exposa que a Girona, a Sant Daniel, s’or-
ganitza una trobada de motos i que hi estem tots convi-
dats. La data és l’11 de setembre. Ens farà arribar més 
informació per enviar als socis. 

El president diu que les activitats del club depenen de la 
regidoria de turisme i que hi ha molt bona relació.

Llegim el calendari d’activitats i s’aprova.

Punt 4. Precs i preguntes
El president informa que s’estan recollint adreces elec-
tròniques per poder enviar comunicats per Internet. S’es-
talviarà molt en segells, paper i seria molt més ràpid i 
efectiu.

També informa que s’ha fet una reunió amb tots els clubs 
de Girona i es va decidir fer  un homenatge conjunt al Sr. 
Vicenç Folgado. 

S’aixeca la sessió a les 13.30 hores.

Text: Redacció del CMC Vall d’Aro. 
Fotografies: Lluís Gascons Clarió (soci 171).
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