UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
DIPLOMA I MEDALLA AL MÈRIT TURISTIC DE CATALUNYA

TROBADA DEL MES DE NOVEMBRE 2016
Aquest cop la trobada la vam realitzar a Santa Coloma de Queralt els dies
11, 12 i 13, fent-la coincidir amb la inauguració d’una nova àrea de servei
per a autocaravanes, acabada de construir. El nombre d’autocaravanes
assistents va ser de 65 i de 129 persones, tot un record. Ens van
acompanyar alguns membres del nostre club germà, el Lleure Camper
Club i el delegat a Catalunya de la PACA Sr. Josep M. Franch, responent a
la nostra invitació a la trobada.

Dissabte al matí, després de la rotllana de benvinguda, vam poder fer un
recorregut pel poble visitant la Fira del Safrà i gaudint de l’encant dels
seus antics carrers que encara conserven el sabor de la seva historia.
Vam poder admirar el Castell dels Comtes,(s XI – XII ), l’església Parroquial
(sXIV – XVII), les fonts de les Canelles, així com els quatre portals que
donaven accés a la població, tots ells en perfecte estat de conservació,
com la majoria dels edificis que composen el nucli antic de la població.

Cap a quarts de dues ens vam reunir al voltant de la nova àrea, per tal
d’assistir a la inauguració oficial.

La construcció d’aquesta àrea ha estat possible a la iniciativa dels nostres
socis, en David Mas i Llúcia Rosell, que van trobar una predisposició prou
efectiva, dintre de l’Ajuntament de Santa Coloma, a càrrec del Tinent
d’Alcalde i Regidor Ramon Mullerat i de la Regidora de Turisme Carme
Cases, que en tot moment van fer seu el projecte.

A l’acte hi van assistir ll.lm. Alcalde de Santa Coloma Sr. Magí Trullols, el
Tinent d’Alcalde i Regidor i la Regidora de Turisme, abans citats, entre
altres membres del consistori, així com el President del Consell Comarcal
Sr. Josep Pijoan, i autoritats més representatives.
Va obrir l’acte el president de la Secció d’Autocaravanes del nostre club,
en Xavier Agustí, agraint el fet de la creació de la nova àrea al poble de
Santa Coloma, desitjant que aquesta sigui un al·licient més per

promocionar una població que ja de per sí té mèrits propis, i va fer a mans
del Sr. Alcalde, una placa d’agraïment a l’Ajuntament. El Sr. Trullols, va dir
unes paraules, en les que va ressaltar el caràcter de Santa Coloma com a
lloc d’acollida, i en les que va destacar la bona predisposició de la població
envers als autocaravanistes.

i per últim va parlar el delegat de la PACA, en Josep M. Franch, que també
va lliurar una placa d’agraïment.

En acabar vam gaudir d’un abundant refrigeri ofert per l’Ajuntament a tots
els assistents, i al que estaven convidats tots els vilatans de Santa Coloma
de Queralt.

Després de dinar i d’un merescut descans, un grup de senyores,
majoritàriament, encapçalades per la Llúcia, vam fer una visita a l’obrador
de productes ecològics Cal Pastoro, d’en Pep Rialp i la Fina Bonet, i a mitja
tarda ens vam apropar, un bon grup de voluntaris, al local posat a la
nostra disposició per en David per tal de guarnir-lo, muntar les taules i
cadires, cedides, a l’ensems, per l’Ajuntament, per celebrar un sopar de
germanor i la castanyada, encara que enguany ha estat amb un pel de
retard (fem constar que no la vam celebrar quan tocava, per poder fer-ho
en aquesta ocasió aprofitant la trobada)
La “castanyera” oficial de la Secció, en Magí, va realitzar, com cada any, la
seva tasca a la perfecció.
Després de sopar ens van sorprendre, amb la seva aparició, uns essers
disfressats, que ens van recordar les antigues tradicions que envolten la
castanyada, gràcies Joan i Àngels.
El diumenge al matí vam visitar la fàbrica artesanal de cerveses, La
Segarreta, instal·lada en una antiga fàbrica de cintes. Després d’una
explicació, per part d’en Sergi Torres i el seu equip, de com s’elaboraven
els tres tipus: la Tradicional, l’Apolo i l’Apa, ens van oferir una degustació
dels seus productes. Al final, molts de nosaltres vam comprar cerveses per
emportar-nos-les a casa.

A la sortida vam fer la rotllana de cloenda i vam cantar el “cant dels
adéus” com fem sempre, per acomiadar-nos.
Per acabar va tenir lloc un dinar, al Restaurant Cal Ton, amb la presencia
de 95 comensals, gaudint així de la bona cuina i el millor servei de
l’establiment, amb una extraordinària relació de qualitat/preu,
obsequiant-nos, per acabar, amb una copa de cava.

Volem manifestar el nostre agraïment a la Llúcia i en David per la seva
acollida i la seva preocupació per tal que tot sortís rodó i que tothom hi
capiguéssim. Tanmateix volem agrair al poble de Santa Coloma i a les
seves autoritats, així com al Consell Comarcal, la construcció de l’àrea
d’autocaravanes, amb el desig que sigui en bé de tots, tant dels vilatans
com dels autocaravanistes.

