
 

 

 

 

 

Aquest  any 2012 a casa nostra el recordarem con l’any que vam comprar  l’AUTOCARAVANA. Fa potser uns  3 anys 

que Joaquin va començar a mirar per internet  les pagines on es mostraven les autocaravanes, fins i tot vam estar al 

SALON INTERNACIONAL AUTOCARAVANIG DE BARCELONA, havíem mirat varies coses  a varis llocs d’Espanya i no 

acaba de ser mai allò que nosaltres volíem . Per fi a les rebaixes de gener,  Ximo veu una oferta d’una autocaravana a 

la pag. d’Autosuministres Vic , era poc mes o menys el que nosaltres volíem,  les mides sobre tot, ja que era molt 

important  que la poguéssim entrar al nostre garatge, tenia 2 llitets individuals 

al darrera i el llit de matrimoni al davant , un bany prou ampli i un garatge amb 

porta gran per carregar la bici. Truquem per telèfon i li diuen que la tenen a 

l’exposició, així que agafem el cotxe i cap a Vic a veure que passava.  Ens va 

agradar i la vam comprar .  A primers de febrer de 2012 anem tots els de casa a 

recollir-la i la portem a La Sénia una mica amb el cor aprimat per que no sabíem 

si entraria per la porta. La nostra alegria va ser gran quan en arribar Joaquin la 

va estacionar dintre del garatge sense fer 

cap tipus de maniobra.  

JA TENIM AUTOCARAVANA  I ARA QUE?. 

El dia que la vam comprar ja ens van informar de que hi havia un club, en 

aquest cas el CLUB HYMER, i que la mateixa casa ens regalava la quota 

d’inscripció i que per tant ja formàvem part d’aquesta família, a partir d’ara ja 

rebríem a casa els correus amb la informació de les excursions i sortides que 

organitzen durant tot l’any i la revista que arriba puntualment amb les novetats actualitzades .    

Van passar 3 o 4 dies i ja vam rebre la informació per correu electrònic de la  primera de les sortides que ens 

proposaven per a l’hivern, es tractava de: “ENCUENTRO EN SORIA PARA LA MATANZA DEL CERDO”. La idea per a 

sortir a fer la prova en la nostra autocaravana ens va semblar ideal, eren 3 dies aquí a Espanya (per tema d’idiomes) 

a Sòria una ciutat a la que no havíem estat, i les activitats proposades eren també de lo mes engrescadores. Ens 

apuntem i aprofitant que Ximo te uns dies mes decidim allargar l’estada i passar a visitar Segovia i Avila, ciutats que 

tampoc coneixem. 

Tot preparat, hem consultat uns companys de La Sénia que també son autocaravanistes per tal de carregar tot el 

puguem menester. Sortim de casa el dia 9 de març de 2012 a les 11:00 h. del mati, 

molt contens, comencem a fer camí, anem per Morella i passem per Alcañiz, una 

vegada vam passar Saragossa com que ja era l’hora de dinar, parem a una 

benzinera, i al mateix pati de la benzinera busquem una ombra i fem el dinar, 

primera experiència dintre de l’autocaravana,  tot va sortir rodo, el dinar el 

portàvem mig fet de casa en un taper, no mes va caler escalfar-lo, però com que va 

ser la nostra primera menjada dintre de l’autocaravana ens va semblar be fer un 

brindis i demanar salut i que tot surti be durant molts d’anys. Recollim tot i 

continuem la marxa.  

Al passar per TARAZONA decidim entrar al poble per fer algunes fotos, hi havia molt 

ambient, Ximo com sempre em va portar fins a la porta de l’Església, una mica mes i entrem a dintre. 

PRIMER VIATGE AMB AUTOCARAVANA 

SORIA-SEGOVIA-ÀVILA 



 

 

Continuem camí i a les 18:00 h. fem l’entrada al CAMPING 

ENTRERROBLES situat a la part alta d’un poblet molt típic 

anomenat VALDEAVELLANO DE TERA, província de Soria. 

El càmping està molt be, te un restaurant on hi farem 

apart dels àpats previstos tota la feina que s’ha de fer a la 

matança del  porc.  

Formem un grup de 14 autocaravanes totes Hymer , 

després de les presentacions ja comencem a conèixer 

gent  alguns en moltíssima experiència i d’altres una mica 

“novatos” com nosaltres, però tothom molt agradable e intentant explicar-nos coses que nosaltres encara no sabem 

com funcionen. Aquesta nit sopem a l’autocaravana i com que estem molt cansadets a dormir que dema serà un 

altre dia. 

El dia 10 de març, una vegada hem esmorzat a l’auto. Agafem la moto i marxem a fer la visita a Soria que està a uns 

30 Km.. Abans fem unes quantes fotos del Càmping amb totes 

les autocaravanes.  

Visita a Soria: viatjant amb la moto, perfecte. Jo puc arribar a 

qualsevol lloc i per tant podem visitar tota la ciutat sense 

cansar-me massa. A la tornada decidim entrar a fer la visita a 

NUMANCIA i també ens parem a fer les fotos a la plaça de 

Valdeavellano de Tera.  

Dinar al Restaurant del Càmping tots els del grup, han preparat 

tots els àpats al voltant del porc , tal com es feia abans el dia que 

tenien matança, hem tastat quasi totes les parts del porc, llengua, 

cua, fetge, llom, xoriços, botifarra de varies maneres una negra 

dolça etc. Tot molt bo. 

No tenim temps de molta cosa mes a les 17:00 h. comença el 

“despiece  del cerdo” i tots hem d’ajudar, als homes els hi donen 

un davantal per tal de no embrutar-se i les dones de 

moment a mirar el que fan i per suposat 

fem fotos per a la historia. En acabar de 

picar la carn ja es hora de sopar i cap al 

restaurant a tornar a menjar, els 

nostres companys de taula son: Antonio 

i Mª Jesús , Alvaro i Nuria (l’Alvaro es de 

Tortosa, encara que fa molts d’anys que 

viu a Barcelona) i Ramon i Nuria; entre 

tots fem una gran tertúlia i marxem a 



 

 

dormir a les 00:30 h.  

El dia 11 l’esmorzar es també al restaurant del càmping amb tot el grup, a base de llet i pastes de l’abuela amb fruits 

secs i moscatell i mistela tal com es feia antigament, en acabar, es comença la feina de fer els xoriços i mentre 

s’omplen els budells del porc, amb el mateix “picadillo” però cuit i bevent bon vi i cervesa, omplim els nostres i no 

parem de menjar durant tot el mati. 

Al migdia la gent comença a marxar 

encara queda fer molts de 

quilometres per arribar cada un al 

seu lloc d’origen, nosaltres posem 

rumb a ALMAZAN, població de la 

província de Soria a la que per 

casualitat  s’hi troba Javi,  el nostre 

gendre, fen un curset de GUARDIA 

RURAL, hi arribem a l’hora 

de dinar, just quan ell  acaba 

la classe ens reunim una 

estoneta i després de fer la 

volteta al poble fem les fotos 

corresponents i marxem cap 

a Segovia. 

A Segovia hi arribem a la posta del sol, tot just quan està a l’alçada de l’AQUEDUCTE.  

  Estem fascinats i parem a fer la  foto. Encara no sabem on podrem parar per dormir així que es qüestió de no 

encantar-se i buscar el lloc. Pensem anar al Parc de Bombers, ells segurament sabran d’algun lloc on  poder buidar 

les aigües i pernoctar i efectivament ens indiquen la adreça per poder fer-ho tot: C.P. 40194 PALAZUELOS DE 



 

 

ERESMA C/. De la casona, 26 (Segovia).  

Al mati agafem la moto i visitem SEGOVIA , fem tota la caminada 

pels carrers  peà tonals des de l’Aqüeducte fins a l’Alcazar podem 

admirar alguns dels 

seus imponents 

edificis com varies 

esglésies, la catedral, 

varies places molt 

característiques i per 

a finalitzar l’Alcazar. 

Tornem a l’autocaravana que ja es hora de dinar i hem fet gana. Dinem, 

fem una bona migdiada i emprenem la carretera fins a Avila.  

  Quan hi arribem preguntem a un policia local per  si hi ha àrea 

per autocaravanes diu que no però que si que hi ha un Pàrquing  

per a vehicles bastant 

prop de la ciutat on 

podrem passar la nit, 

anem cap allí i ens 

sembla bastant be, es 

una plaça on s’ hi 

celebren fires i 

mercats  i per tant hi 

ha molt de lloc per aparcar, també hi ha una comissaria de la policia local 

i està situat just baix d’una de les entrades de la muralla. S’ha fet de nit 

però la vista invita a fer una passejada per la ciutat tota il·luminada, així que sopem una mica i emprenem la marxeta 

amb la moto per suposat. Fem algunes fotos i tornem a casa a dormir pensant en fer la visita a la ciutat durant el dia. 

Ens costa una mica poder agafar el son, com que estem a les voltes de Setmana Santa hi ha una banda de cornetes i 

tambors que assaja els passos per a les desfilades.  

Al mati del dia 13, visitem AVILA, que si de 

nit ens va impressionar de dia encara mes, com que tenim la moto decidim fer algunes fotos a les afores des d’on la 

majestuosa muralla es pugues veure tota al complert. Fem les últimes compres, alguns detalls per portar a casa 



 

 

sobre tot a les nostres reinetes. Dinem a l’autocaravana i emprenem el camí cap a casa, fem el recorregut Madrid-

Valencia- La Sénia, a sopar estem a casa.  

El nostre primer viatge amb autocaravana ja ha acabat , la conclusió última es que ens ha agradat molt fer aquest 

tipus de turisme, pots anar tranquil·lament al teu aire i gaudir del temps sense cap pressió al darrera, es a dir tu et 

fas els horaris, menges quan vols i el que vols, dorms també a les hores que t’interessa i no has  de pensar en agafar 

autobusos normalment plens de gent.  La compra de la moto ha estat  una molt bona idea per part de Joaquim , ja 

que jo al tenir problemes de mobilitat , hi ha molts de llocs als que no hi puc arribar i en la moto, perfecte  he anat 

fins a tot arreu i no m’he cansat gens.  

El proper viatge l’hem de fer una mica mes llarg i com ja tenim una nova oferta d’excursió, l’hem acceptada i ja 

estem apuntats per anar a Alsàcia i Alemanya. 

                             

 

 

VIATGE A SORIA , SEGOVIA I AVILA .       Joaquim Serra i Pepita Bel . 

 

 


