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Igualada, 26 de Gener de 2017 

 

 
 

 

 

Benvolgut Soci/a, 

 

Un any mes, la Junta Directiva del Moto Club Igualada es disposa a Organitzar una nova edició 

del prestigiós SOPAR BANDERA DE QUADRES, acte Social en el que es vol homenatjar a les persones 

que, per la seva trajectòria, han contribuït d’una manera essencial en la promoció de l’Esport del Motor a 

la Comarca de l’Anoia.  

 

Enguany l’Entitat ha decidit atorgar aquest guardó exclusiu, que any rere any ha dissenyat i 

fabricat la prestigiosa Joieria ROSICH d’Igualada, a l’Esportista RAMÓN FIGUERAS BERNADES, 

recentment proclamat Campió del Mon de Descens en la Categoria Màster. Ramon també presumeix d’un 

llarguíssim palmarès assolint en vàries ocasions el Campionat d’Espanya i Catalunya de l’Especialitat.  De 

igual manera l’Igualadí sempre ha estat vinculat amb l’Entitat, ja sigui competint amb Motocicleta des dels 

seus inicis o col·laborant en diverses activitats Organitzades al llarg dels anys. Figueras es un clar 

exemple del que seria una persona de “Club”, reconeixent-li  tant la seva trajectòria esportiva com la seva 

cooperació. 

 

El Sopar tindrà lloc el proper divendres dia 17 de FEBRER a les 21:30h al Restaurant Amèrica 

d’Igualada.  

Per poder assistir-hi és imprescindible formalitzar la reserva abans del dia 13 de Febrer, 
realitzant-ne una transferència al número de C.C. d’IBERCAJA  ES34 2085 8341 0603 3013 0548 

(recordeu de posa-hi el nom dels comensals com a concepte de la transferència). El preu del Sopar serà 

de 27€ pels adults i de 15€ el menú infantil.  
 
Un altre acte important dintre del Sopar, i com també es habitual, serà el reconeixement per part 

de l’Entitat i de la Ciutat, als Pilots Campions de les diferents especialitats que han destacat en els més 

prestigiosos certàmens en els que han participat, així com d’igual manera aprofitarem per fer un breu 

resum del que ha donat de si la temporada 2016 en quant a les nostres activitats. 

 

Aquest sopar significa alhora l’estrena d’una nova temporada, i es per això que també  tindrem 

un breu moment per presentar-vos el Calendari d’Activitats per aquest 2017, tot gaudint d’una bona 

vetllada de motor, gastronomia i d’espectacles. 

 

Tanmateix aprofitem per a recordar-vos els diferents Canals dels que disposa l’Entitat perquè 

seguiu tota l’actualitat del Club, subscriure’s a la informació, o poder realitzar-ne consultes i tràmits mes 

còmodament:  

 

Facebook:   https://www.facebook.com/motoclubigualada 

 

Twitter:    @mcigualada 

 

Web:    www.motoclubigualada.com 

 

Correu:    mci@motoclubigualada.com 

 

Espero la vostre assistència i poder compartir taula i vivències amb tots vosaltres al Sopar de la 
Bandera de Quadres 2017, aprofito l’avinentesa per a saludar-vos cordialment, 

 

 

 

 

Enric Ruiz, 

President de Moto Club Igualada 


