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Molt més que una il.lusió

Comencem?
ALBERT CALBET

2020 està sent un any descomunal, ple de
moments complicats per tots. Que hem de
fer? La vida ens porta estones de tot. El
Nostre Club ha esdevingut un element
motivador a la meva vida i la de l’Eli. Pensar,
organitzar, gaudir i elaborar nous moments
pels nostres amics és fantàstic. Hem tingut de
cancel.lar les aventures al Marroc, Garmisch i
també el Piemont però hem mantingut la
il.lusió de poder compartir la nostra afecció:
conduir les nostres BMWs. Així que, malgrat
tot, em vaig animar a preparar una ruta cap
als Fars de Galícia. Una ruta que serà molt
més que una aventura: serà ser la vàlvula
d’escapament per un any que no oblidarem.

El Far de Fisterre

El nostre destí: Els Fars de Galícia

El gran viatge cap a Galícia
AUREA LOPEZ

El Nostre Club uneix a una gran colla d’amics,
una colla que gaudim de les activitats amb
molta alegria. Però, 2020 ha estat un any trist,
on les trobades s’han restringit i on hem tingut
poques estones de lleure. 2020 ens portava els
nostres grans viatges cap al Marroc, la gran
aventura per Europa, el Tour Piemont i moltes
i moltes més….

Teníem moltes formes d’encarar tot el que
s’anava esdevenint. Podíem haver caigut en el
desencís, tristor, desil.lusió, i deixar
d’organitzar noves rutes. Però no, no som així.
Som un país que aixeca el cap, que veu el futur
amb optimisme, i que valora l’amistat per
sobre de tot.

Així que, avancem? Anem endavant? Doncs sí,
això és el que ha fet l’Albert. Davant les
successives cancel.lacions de les nostres rutes
l’Albert va proposar una ruta cap als Fars de
Galícia, una ruta que portaria als participants a
recórrer Catalunya, Aragó, País Basc, Astúries
Galícia, Castella-Lleó, Cantàbria i Navarra,
tornant a Catalunya el dia 10 d’Agost.

Quina feinada!! Els Caps de Ruta són la nostra
ensenya, el nostre valor incalculable i, veure com
continuen animats per organitzar noves aventures
ens fa veure que, sense dubte, el BMW Motorrad
Club Catalunya és molt més que un club d’amics,
és una gran família de companys que units, serem
més i més grans dia a dia.

Doncs, som-hi amb aquest diari que recollirà les
experiències dia a dia, que acollirà els comentaris
i aventures de tots els participants. Us animo a
aportar les vostres vivències i fotografies.
L’Albert us remetrà diàriament la crònica del dia
anterior i al final, emetrem el diari complet del
viatge. Vinga!!!!!! Totes les vostres aportacions
seran benvingudes
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I JA HI SOM!!!

El retrobament amb els amics
El camí cap a Fontanals

En David Espina, a punt!!

En Lluis Estapé, amb totes les mesures de seguretat

La Carme Ramos, la companya inseparable

ALBERT CALBET

I ara sí, ja hi som!!! Ara sí que va de bo.
Després de tantes incerteses, el que en
principi tenia de ser la Ruta del Piemont
ha estat… la ruta de Els Fars. Per culpa
de la pandèmia vaig canviar a una ruta
per Catalunya i Espanya i avui ha estat
el gran dia del retrobament.

Els meus amics i socis del Nostre Club
han omplert les seves maletes de roba,
accessoris, sabates… i de molta il.lusió.
Una il.lusió per poder gaudir d’uns dies
plegats, fent allò que tant ens agrada i
compartint 10 dies de vacances.

Les maletes van a tot gas… i el més
important… a vessar de coses per fer,
veure, beure, rutejar, acalorar-nos,
mullar-nos, pujar muntanyes, baixar-les,
fer corbes…. De tot.

De diversos indrets de Catalunya els
participants hem anat arribant a l’Hotel
Fontanals, ben a prop d’Alp a la
Cerdanya. Temps d’un bany a la piscina,
de gaudir d’una bona temperatura,
converses i descansar.

Tarragona mon amour: Els participants
tarragonins agafant forces

En Lluis Alcobé, gaudint de la piscina
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Mireu quina bona pinta fem

QUINA TROPA!!

Quina trobada i quin sopar
AUREA LOPEZ

Els que organitzem rutes sempre pensem a
compartir la nostra alegria amb els amics i
això és el que ja han fet els nostres
companys al Restaurant del Fontanals
Golf. Ja comencen els àpats, les converses,
l’alegria i bon rotllo.
Bon viatge amics, cuideu-vos!!!

Que us puc dir dels meus amics. Tots aquests
mesos organitzant la ruta han estat fantàstics. Però
abans de començar vull agrair-vos el carinyo i
suport en aquesta aventura i us asseguro, que demà
comença el rock&roll, que la farem petar ben
grossa.
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Hem tingut “de todo un poco”

La ruta del dia
ALBERT CALBET

9.00      HOTEL FONTANALS
11:00    PORT DE LA BONAIGUA-VIELHA
12:15    AUBERGUE LA COUQUELLE
14:00    DINAR EN RUTA
17:30    CANFRANC HOTEL SANTA CRISTINA

Ben enfundants: En Quim Carmona i la seva dona Imma Feliu

L’incansable Jordi Gaspar

El gran viatge cap a
Galícia
LLUIS ALCOBE

Amb molta Il·lusió i moltes ganes
dissabte 1 d’agost vàrem començar la ruta
dels Fars.

El gran Tour, el Gran Viatge 2020. Vull
agrair a Albert Calbet i a l’ Eli la seva
dedicació per la preparació d’aquesta
ruta.

Mireu, jo només he fet de cap de ruta en
dues ocasions i en petites rutas de només
un dia. No us podeu imaginar la feinada
que dona, no vull pensar la currada que
representa organitzar una de 10 dies!!!

Escric aquesta petita ressenya des de
Canfranc on hem arribat fa només una
hora, després d’un munt de ports de
muntanya pels Pirineus francesos,
espanyols i catalans. Hem patit pluija,
boira però, això si, hem disfrutat a base
de bé.

.

L’Albert ens acaba d’escriure “a
les 9 a sopar”, és un crack no se
li escapa ni una !!

Un cop més moltes gràcies
Albert i Eli !! Ens ho estem
pasant bomba !!

Som un Club acollonant i cada
dia el farem més gran amb la
col·laboració de tots, però molt
especialment dels caps de ruta,
ells en són l’ànima.

Seguim ....
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I AVUI… PLUJA I BOIRA.. QUI HO DIRIA!!!

Una ruta de ports de muntanya, corbes, pluja.. per arribar a
Canfranc
ALBERT CALBET

Siiiiii, sortim……….. quin dia més genial!!!!! Al
mati, a les 9.00 ja estàvem a les motos per
començar les divereses fites del viatge. Ens
esperaven els ports de montanya… i la pluja, la
boira i els 12ºC a l’arribar a Canfranc. El que hem
arribat a riure!!! Fresqueta, ben equipats, dutxa i a
gaudir del sopar.

La frase del dia: De tot i més!

Els “Mestres” Joan Canals i la Glòria Muñoz

L’etern somriure: En Josep Capella i la Fina Martínez

Sopar a l’Hotel Santa Cristina a Canfranc

Cercant a en Pep Cosials: a que sabeu qui és?                                                  Les nostres dues Carmes a punt de marxa
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Amb el meu amic David Espina

La ruta del dia
ALBERT CALBET

8.30      HOTEL SANTA CRISTINA
11:00    REFUGE ORISSON APATHIA
13:00    SIDRERIA ITXAS BURU,VISITA I PINXOS
15.30    AVIA, HERNANI
16:00    ZUMAYA
20:00    HOTEL ERCILLA EMBARCADERO

La tropa a la sidreria.

Les sòcies del nostre club: La Fina, les dues Carmes, la Merche, la Imma, la Glòria, l’Eli i
l’Esme

Qui són… elles?
AUREA LOPEZ

Sí, som un Club de Motos BMW, un
club d’amics que pugem a les nostres
motos i fem quilòmetres plegats.
Sempre diem que tenim un ventall de
diferents conductors, tots experts i
responsables però…. qui som les
acompanyants.

Un grup de dones, que amb la nostra
alegria, entusiasme i actitud positiva
encarem les rutes amb optimisme. Mai
una mala cara, mai un ay que plou, mai
tinc fred o calor. Sempre, anem!!!

Si ells gaudeixen de la ruta, les corbes,
els neumàtics, l’oli, el cardan i no sé
que més… nosaltres gaudim del
paisatge, els dinars, les xerrades i les
rises juntes.

Un munt de moments que ens uneixen,
moltes experiencies per compartir i
recordar.

I aquest companyerisme que ens fa deixar-
nos els assecadors de cabell… per estar
guapíssimes per sopar.

Així que, si ells gaudeixen de la conducció,
nosaltres flipem amb com condueixen les
nostres parelles i de tot el veiem.

Som una part molt important del BMW
Motorrad Club Catalunya, el motor que està
darrera, i que posa el seu gran gra de sorra
per que el bon rotllo continui.

A totes, un petó des de la distància i espero
retrobar-vos ben aviat.
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ELS MEUS AMICS

21 AMICS, 21 IL.LUSIONS

21 projectes, 21 il.lusions i una fita: els Fars de Galícia amb la millor companyia

ALBERT CALBET

Hem sortir ben aviat de Canfranc, a les 8.30 ja
estàvem sobre les nostres BMWs. Avui
l’objectiu era començar a apropar-nos a
Salvatierra d’Esca.

Des d’allà hem rutejat cap Aribe, passant pel
poblet d’Orbaizeta. Allà, una mica més amunt,
està l’antiga fàbrica d’Armes.

I ara ja arribem a França, passant pel Coll
Cromlech d’Orgambide on,… altra vegda…
ens ha tornat a acompanyar la pluja i no hem
pogut gaudir gaire de les vistes.

Arribant al Coll d’Speguy hem fet una paradeta
i després hem continuat cap a Hernani on hem
dinat a la Sidreria i quin dinar!!!!!!!!!!.

Gaudir del menú, de la sidra ben tirada per en
Josep Capella ha estat fantàstic.

I, havent dinat, cap a Getxo, cap a l’Hotel
Ercilla Embarcadero que anàvem pillats de
temps.

I de moto… tot el que volgueu

Instantànies de la ruta matinal, paisatges de Nord d’Espanya
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Una aturada i mireu quin ambient    Les noies de Perafort: La Merche i l’Eli

Quines ganes de viure de la Glòria, la Imma                        I la pau que respiren a la tarda la Glòria, l’Imma i la Carme
en Lluis i en Quim

Quina traça té en Josep amb la sidra.
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El meu amic Joan Canals

La ruta del dia
9.30      HOTEL ERCILLA
             EMBARCADERO
10:00    PONT BISCAIA
13:15    TABERNA DON
             PEDRO"TRECEÑO
16:00    CUEVA DEL SOPLAO
18:00    HOTEL SABLON LLANES
21:30    MIRADOR DEL TORO

En Pep Cosials ja ha trobat el primer
far

Preparats per un nou dia de ruta: Anem cap a Llanes

Res ens atura
ALBERT CALBET

Que puc dir de tots vosaltres. Som tant diferents i
amb tantes coses en comú que soc afortunat.

Amb l’Eli hem fet molts viatges sols i ara els fem
amb vosaltres. Quina troballa!!! Tots són moments
genials, electritzants i brutals, osia que, a més a
més de fer el que més m’agrada, anar en moto, fer-
lo amb la persona que estimo, l’Eli i ara,
compartint-lo tot amb vosaltres… NO PUC
DEMANAR MÉS!!

Els superRiders Josep, Pep, Joan, Jordi, Llorenç,
Quim i jo mateix

Ni la Covid, ni la política, ni el govern, ni el rei que
s’escapa amb la panxa ben plena, podran amb
nosaltres!!!

Encara ens queda molt per viure en aquest viatge!!!
Amics, avancem!!!
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LES FITES DEL DIA

“PUENTE COLGANTE” i CUEVAS EL SOPLAO

En Joan, en David i en Pep a la Cova El Soplao

En Quim, al Puente Colgante

ALBERT CALBET

El viatge esta sent molt variat: carreteres enmig de boscos, paisatges
marítims, dinars, sopars i sobre tot, un gran ambient.

Ens hem aixecat aviat, per començar una llarga jornada de
quilòmetres i ruta.

Una de les grans fites del Tour ha estat el Puente Colgante, on hem
pujat les motos i travessat el riu. El Pont de Biscaia, Pont
Penjant o Pont Palacio (Bizkaiko Zubia, en euskera) és un pont amb
barqueta transbordadora que uneix les dues ribes de la ria del Nervión
a Biscaia al País Basc, i va ser inaugurat el 1893.

El pont enllaça la vila de Portugalete amb el barri de les Arenes, que
pertany al municipi de Getxo, així com les dues vores de la ria de
Bilbao. La seva construcció es va deure a la necessitat d'unir els
balnearis existents en ambdós marge de la ria, destinats a
la burgesia industrial i als turistes de finals del segle XIX, sense
interrompre el tràfic de vaixells a l'entrada de la ria.

I l’altra, a la tarda ha estat la Cova el Soplao. El Soplao és una cova
situada als municipis d'Herrerías, Valdáliga (pobles de Labarces i
Roiz) i Rionansa (poble de Celis), a la serra de Arnero, a Cantàbria
(Espanya) a una altitud de 540 msnm. És considerada una cavitat
única a nivell mundial [cita requerida] per la qualitat i quantitat de les
formacions geològiques (espeleotemes) que alberga en els seus 20
quilòmetres de longitud total, encara que només 4 estan oberts a el
públic. S'hi troben formacions poc comunes com helíctitas
(estatalactitas excèntriques que desafien la gravetat) i draperies
(llençols o banderes translúcides penjant de sostre). Les roques sobre
les quals es desenvolupa el carst que dóna lloc a la cova daten de
l'Mesozoic, concretament de el període Cretaci, fa 240 milions d'anys.

I alla hem gaudit d’una bonissima temperatura, quasi fred… i després
hem tornar a agafar les motos per anar a Ribadeo. Alla, peixet, marisc
i ben regat amb els caldos gallecs.

I demà, més…

Està guapa l’Eli oi?
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Tenim moments de relax… bé no gaires

En Quim Carmona en una aturada                                                                                                   En Lluis Estapé, gaudint de les vistes des de l’hotel

En Lluis Alcobé: quin relax!                                                                       En Jordi Gaspar preparat!!
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I… que no ens manquin els bons àpats

La Carme, l’Esme, en Quim, en Toni, en Joan, en Llorenç, l’Eli, la Glòria, l’Imma i jo al sopar a Llanes

La Merche, la Fina, en Lluis, en Pep, En David, en Jordi, en Lluis i en Joan
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El meu amic Joan Sans

La ruta del dia
9.00      HOTEL SABLON
9:15      PLATJA GULPIYURI
10:30    BUFONS
13:00    CANDÀS
17:30    PUERTO LUARCA
19:00    RIBADEO HOTEL O CABAZO

En Llorenç i la Carme, que gran parella

Avui arribem a Galícia

Ja som aquí!!!
ALBERT CALBET

Després de 5 dies, ara sí, ja hem arribat a Galícia, El camí
ha estat llarg, genial, hem viscut boira, pluja, 12ºC, fred,
calor… i molts i molts quilòmetres.

Però, per fí, JA SOM AQUI!!!! El Gran Tour 2020 ha
arribat al seu destí.

Mireu que be s’ho estan passant en Joan, en Jordi i en
Josep

Però no penseu que la festa
acaba aquí, no no no…. Ara
comença la ruta per carreteres
galegues, gaudint d’aquests
paisatges marins, roques, mar,
platges i…. del peix i marisc
més bo del món.

I Galícia ens mostrarà el seu
esplendor amb els seus Fars,
no volem perdre ni un.

Seguim rutejant, seguim amb
la nostra aventura.
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LA FITA DEL DIA

LES PLATGES DE GALICIA

Les motos llestes per la marxa

En Lluis Estape i la Carme, l’Eli i en Josep Capella i la Fina

ALBERT CALBET

Ben aviat, hem anat preparant les nostres motos per començar la
jornada. Sortim de l’Hotel de Llanes, el nostre objectiu era arribar a
Ribadeo.

Es genial sortir descansats… vaja descansats després d’un sopar
excepcional, bons vins i moltes estones de riure. Però sí, descansats
estem. En Joan i la Glòria s’han emportat una petita illa cap a
Torrelles de Foix

I en Lluis i la Carme respiren vacances

En Toni, el SuperTrail, gaudint de l’arribada
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L’altra parella de Perafort, en Joan Olivé i la Merche

La ruta del dia
8.30      HOTEL O CABAZO
9:00      PRAIA CATEDRAIS
11:00    BANCO MAS BONITO
11:30    CABO ORTEGAL
13:00    GARITA DE HERVEIRA
13:30    VALDOVIÑO
15:25    CABO PRIA
19:00    FAR FISTERRA
19:45    HOTEL BELA I O SEMAFORO

En David, el portador de la nostra senyera

El Far de Fisterre, fita aconseguida!!!

El Far de Fisterre
assolit!!
AUREA LOPEZ

Segur recordareu el primer diari a
Fontanals, on els nostres amics es
trobaven per començar el gran viatge. Era
el dissabte dia 1 d’agost, amb calor, pluja
i calamarsada. Una ruta que començava
amb estones a la piscina, comentant totes
les inquietuts i il.lusions i que remataven
amb un sopar plegats.

Des del dia 1… ha plogut molt… i mai
més ben dit. Però tot concentrat en un dia.
I després un temps magnífic. Ja ho deia
jo, un Gran Cap de Ruta i un Tour
espectacular mereixien el millor temps del
món.

Quilòmetres i quilòmetres, moments de
rises, sopars…. de pel.licula i quina colla
d’amics. Quina enveja més sana oi??

I finalmente, el grup ha arribat a
Galícia i ha fet valer el nom de
la ruta: Els Fars. Un seguit de
fars maquíssims, per arribar al
Far de Fisterre. El paratge és
increíble, només teniu de veure
les instantànies que van fer.

Ahhh…. i a més a més, és el
gran dia de la Mariscada!!!

Avui el diari será llarg. He
recopilat tantes fotos i
experiències que amb dos
pàgines no faig. Espero el
gaudiu però no marxeu encara!!
Queden tres dies més de ruta.
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TOT EL QUE HEM VIST

Quin paratges, quines vistes i quines platges
ELI ALBUJAR

Quines vacances estic fent!!!
Qui ho anava a dir, amb tot el
que hem deixat enrera amb la
Covid. Doncs sí, l’Albert i jo
vam pensar de gaudir amb els
amics d’unes vacances per
Espanya. Com molts dels
projectes 2020 es van posposar,
vam pensar que aquest any ens
quedariem per Espanya.

I que us he de dir de la vida en
moto. Per les acompanyants la
visió del viatge és ben diferent.
Si que gaudim de les corbes i de
les carreteres… però tenim
l’avantatge que ens endisem
dins el paisatge, veiem en 360º i
olorem tot l’entorn. Son un munt
de colors, olors i aromes que
segur no oblidarè.

L’arribada a la costa de
Galícia ha estat fantàstica, bon
temps, cel clar i moltes ganes
de passar-ho bé.

Totes les fotos que anem
posant als diaris són reflexe
del que som i del que estem
visquent: moto, paisatge,
quilòmetres i el bon rotllo que
totes les noies respirem.

Encara queda una part del
viatge…. No vull que
s’acabi…. Pero s’acabarà.
Però romandrà en la meva
memòria per sempre.

Amb la Merche, la Imma, la Fina, la Glòria, l’Esme i les dues Carmes al “Banco mas bonito”
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TOT EL QUE HEM GAUDIT

Respirem… felicitat… al Banco Mas Bonito

En Joan i la Merche                                                                                            En Toni i l’Esme

En Joan i la Glòria                                                                                                    En Lluis i la Carme

I els més bandarres de tots: en Lluis Alcobé i en Jordi. Quina parella!
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TOT EL QUE HEM VIST

Els fars i la costa

En Joan, en Jordi, en Pep, en Josep, en David i el Lluis
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Que deu estar pensant en Pep?

En Josep i la Fina En Toni i l’Esme
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En Llorenç i la Carme                                                                                   En Lluis i la Carme

I tots volen sortir a la foto
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El grup a Cabo Ortegal
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En David En Joan

En Lluis
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LA FITA DEL DIA

LA MARISCADA A FISTERRE
ALBERT CALBET

La veritat no sé si escriure alguna cosa o… una imagen vale más que mil
palabras… Crec que sí, quina mariscada ens hem posat “entre pecho i espalda”.
Vierias, percebes, navalles, cloïses, llagosta…Mare de Deu Senyor, i amb vins
espanyols i un bon CorPinnat de Gramona….

Ara si que acabem aquest dia tan llarg, ple de moments i com a cloenda,
aquesta mariscada. Si que la estem petar ben grossa si!!!
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En Pep, en Lluis i en Joan

La ruta del dia
8.30      HOTEL BELA I O SEMAFORO
9:00      CASCADA EZARO
11:30    BAR TOXO,"MELIDE"
13:30    RESTAURANT GALEON
17:00    PAJARES
18:00    LANGREHOTEL"LANGREO"

Motors en marxa!!!

El grup, davant de l’hotel Bela Fisterra

L’ultim dia a Galícia!!
ALBERT CALBET

Un altra dia de gran ruta. Hem sortit cap a
les 8.30, després de fer-nos unes fotos de
record amb el personal de l’hotel.

Sopant a LangreHotel

Cap a les les 9.00h hem arribat a la
“Cascada Ezaro”. La cascada d'O
Ézaro (en gallec: Fervenza do Ézaro)
és un salt d'aigua format pel riu
Xallas a la seva desembocadura al
mar. Es troba a la parròquia d'O
Ézaro, al municipi
de Dumbría, província de la
Corunya. És l'únic salt d'aigua
d'Europa que desemboca directament
a l'Oceà Atlàntic.

Després ens esperava una marató de
quilòmetres, fent parades per
descansar, menjar i repostar, per
arribar a Langreo.

Una gran ruta, llarga, pero ja
tocava!!! Ara dutxa, relax, sopar amb
els amics i descansar.
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LA FITA DEL DIA

Ens refresquem a la “Cascada Ezaro”

En Jordi, en Pep, en Lluis i en Joan                                                                                           La Imma i l’Eli
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La ruta del dia
9:00      HOTEL LANGREO
10:00    MIRADOR DEL FITU
11:00    LA CUEVONA
13:00    CASIELLES
15:00    ESPINAMA, HOSTAL REMOÑA
18:30    HOTEL LAGOS NATURE

En Josep i la Fina, de ruta

El “cocidito”

Les nostres motos, aparcades a la plaça de l’Ajuntament de Cangas d’Onís

Anem cap Astúries!!
ALBERT CALBET

Avui deixem Galícia per entrar en altra
comunitat: el Principat d’Astúries. El
nostre periple per terres gallegues ens ha
portat a visitar indrets meravellosos, gaudir
de les seves carreteres i degustar plats
magnífics. I ara, diem adéu… i comencem
el retorn a les nostres llars.

Hem sortit cap a les 9.00 per anar cap a un
lloc molt xulo, el Mirador del Fitu. .

El mirador del Fitu o el mirador del
Fito, es troba situat a plena serra del
somni, a poca distància d'Arions i
Colunga. La carretera que duu a
terme, és una carretera molt revirada,
que passa per preus de zones
biografies a mesura que es pujarà
fins al Mirador del Fitu.

Des d’allà, cap a la Cuevona,
Casielles per arribar al Hostal 
Remoña, a Espinama. I quin meson, i 
quines viandes, i quin “cocido”.

I finalment, a Cangas d’Onís. per
gaudir d’Astúries!!!
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LES FITES DEL DIA

El Mirador de’n Fitu i la “Cuevona”

En Toni, al descens del mirador

El grup, adalt del Mirador                                                      El meu amic Jordi, al cim
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L’Eli, l’Esme i la Carme a l’entrada de la “Cuevona”

Espectaculars instantànies de la “Cuevona”
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En Lluis Alcobé                                                                                                        En Lluis Estapé

En Jordi, en Toni, en Lluis, en David i jo
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La Carme…. Serà una nova amazona?

En Joan Olivé i la Merce, en Joan Sans, en Josep, la Fina, l’Eli, la Imma, l’Esme, en Toni, en Jordi, en David, en Quim, la Carme, en Lluis Estapé, en
Lluis Alcobe, en Joan Canals, la Glòria i en Pep i jo. Caram!!! Si estem tots…. Qui va fer la foto?
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En Pep, en Jordi i jo mateix

En Pep, en David, en Joan, en Quim, la Glòria, l’Esme, la Imma, en Toni, en Jordi i en Joan
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La ruta del dia
9:00      HOTEL LAGOS NATURE
11:00    MIRADOR PEÑA COLSA"EL TOJO"
14:30    LAS MACHORRAS,DINAR
18:00    HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA

El meu amic David… està que se sale!!!

L’Eli i jo, Albert Calbet

En Lluis, en Quim, en Joan Canals i en Joan Olivé, en Toni, en Josep, la Merche, la
Glòria, l’Esme, la Imma i la FIna

Gràcies per venir!!
ALBERT CALBET

Ara sí que arribem a la fi de la nostra
aventura. 9 dies en els que hem tingut,
pluja, calarmarça, sol, calor, cansament,
diversió, rises, alegries, canvis de rodes,
sopars, dinars… de tot!!

Aquesta ha estat la meva primera gran ruta
amb el BMW Motorrad Club Catalunya.
He organitzat un seguit de dissabtes i caps
de setmana amb els meus amics però
aquesta era la gran proba. I crec que, amb
l’ajut de tots, l’he superat!!!

Però no m’he sentit sol. Moltes persones
m’han ajudat en l’organització i logística
de tot. L’Esme amb el seu somriure i
suport en els temes econòmiques, l’Aurea
cercant les millors opcions d’hotels per que
tots gaudissim d’una estància inoblidable i
preparant el Diari del nostre viatge,

i, l’Eli la meva incondicional, la que
veu el punt positiu de tot i que
sempre està al meu costat,

Hem viscut tantes coses que tindriem
de fer un llibre… un llibre que mostri
qui som i com som… un llibre que
ens faci recordar tot el que hem
aconseguit plegats. Sí, som més que
un club, més que un seguit
d’activitats, som una colla d’amics
d’una gran família: BMW Motorrad
Club Catalunya.

Aquest diari romandrà en la història
del club, en la nostra memòria per
sempre. I ben aviat arribarà un nou
any on viurem més i més aventures.

Gràcies per venir!!!
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Moments de comiat

En Pep, en Jordi, en David i en Joan

En Joan i la Merche
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En Lluis, en Joan i la Glòria

En Quim i la Imma, de passeig per Vitòria                                                     En Lluis… amb un nou company de viatge
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Fins aviat amics!!!


