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16ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Calçotada al Tarragonès.
Benvolguts amics:
Després de descansar d’àpats i trobades nadalenques Club MINI Sant Cugat celebra la 16a
sortida amb una escapada que combinarà gastronomia catalana i producte de temporada de
primer nivell.
La Trobada serà el proper Dissabte dia 22 de Febrer i tindrà com a destinació La província de
Tarragona i les seves comarques.Com sempre volem aplegar aficionats tant del MINI clàssic
com del de nova generació de tots els enclaus de Catalunya.
Tot començarà a les 9:30 al Mercat de Torre Blanca de Sant Cugat on ens trobarem per
esmorzar. A les 10:00 ben puntuals i amb el dipòsit ple sortirem en direcció al Baix Penedès.
Circularem per les carreteres més recòndites i carregades de revolts d’aquesta zona entre
feixes de raïm i contemplant uns paratges impressionants (Per no perdre-us estudieu una mica
el briefing ruta)
Vora les 12:00 arribarem a la nostra primera parada. El poble de PONTONS. On els assistents
podran estirar les cames i prendre algun cafè o refrigeri.

Un cop realitzada La parada continuarem la nostra ruta passant per pobles com Valldossera, El
Plà de Manlleu, Rodonyà o Masllorenç.
Vora les 14:00 Arribarem al següent punt de la nostra ruta: El poble de Salomó. Allí ens
dirigirem al restaurant Mas Boronat. Un magnífic espai on hi celebrarem el dinar Calçotada.
Aquesta proposta gastronòmica te una peculiaritat: Es degustaran els plats en diferents
estançes d’aquest emblemàtic mas.
Com és habitual també comptarem amb la presència de l’equip d’Ibericar Keldenich-CadíBuigas. Al final del dinar és realitzarà el ja clàssic sorteig de regals Gentilesa d’aquest
concessionari. Finalment us volem dir que també hi alguna sorpresa més que ja us anirem
revelant!

No deixis que t’ho expliquin! Us hi esperem a tots!
Ben cordialment:
Equip CMSTC

Club MINI Sant Cugat | www.clubministcugat.com

16ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Calçotada al Tarragonès.
INSCRIPCIONS I PAGAMENT:
SORTIDA+ DINAR:

IMPORT SOCI CMSTC: 36 € (preu per persona)
IMPORT NO SOCI:
40 € (preu per persona)

Cada persona haurà d’ingressar l’import al compte corrent de Club MINI Sant Cugat
(0081-0001-10-0001654476)
Cada soci haurà de ingressar com és habitual el import per persona de la sortida i
haurà de confirmar enviant un e-mail al club. Club Mini Sant Cugat confirmarà la
reserva i respondrà via e-mail la conformitat.
Observacions:
* Tancament d’inscripcions i pagaments el Dijous 20 de Febrer
* Places limitades. L’organització es reserva el dret a tancar inscripcions. Club mini Sant Cugat assegurarà per e-mail la
inscripció i en cas de no poder oferir-la, es restituirà la totalitat de l’import segons la política de cancel·lació de
l’organització de la sortida.
* Poden beneficiar-se del preu de soci només aquelles persones i els seus acompanyants que estiguin al corrent de la
quota anual ( aquesta es pot pagar a la web del club o mitjançant transferència bancària)

PUNT DE TROBADA:
Dissabte 22-02-2014 a les 9:30h a l’aparcament del Mercat de Torre Blanca,
Sant Cugat Del Vallès. ( Es prega puntualitat )

TELEFONS D’INTERÈS:
ASSISTÈNCIA EN CARRETERA RACC:

T: 902 156 156

NIL LÓPEZ:

T: 620 951 712

RESTAURANT MAS BORONAT :
CARRER DE FLANDES S/N
43885 SALOMÓ
(TARRAGONA)

T: 977 62 91 00

EMERGÈNCIES:
INFO TRÀNSIT:

www.gencat.cat/tranist

T:112
T:012
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BRIEFING RUTA:
( Solsament anada, Temps aproximat: 1h 10 min, cost ruta: 8€ peatge + 18 € de carburant)

AP-7 DIRECCIÓ TARRAGONA
Peatge : MARTORELL
AP-7 SORTIDA 28---ÆVILAFRANCA INCORPORACIÓ AVINGUDA BCN
VILAFRANCA NÚCLI URBÀ
SEGUIR SENTIT DE LA MARXA FINS A RAMBLA ST FRANÇESC
EN AQUEST PUNT GIR A LA DRETA I INCORPORACIÓ (BP-2121)
SANT MARTI SARROCA
( BP2121) INCORPORACIÓ (BV2122) DIRECCIÓ TORRELLES DE FOIX
PONTONS (nucli urbà) Petit recés per agafar forçes
SEGUIR (BV-2441 O TV-2441) DIRECCIÓ VALLDOSSERA
( TV-2441) INCORPORACIÓ (T-244) DIRECCIÓ ST.JAUME D.
EL PLÀ DE MANLLEU (nucli urbà)
TP-2442 INCORPORACIÓ TV-2443 DIRECCIÓ AIGUAVIVA
TV-2443 GIR ESQUERRA DIRECCIÓ LA JONCOSA DEL MONTMELL
LA JONCOSA DE MONTMELL (nucli urbà)
EL MIRADOR DEL PENEDÈS (nucli urbà)
ROTONDA (Sentit de la marxa) per TP-2045 DIRECCIÓ MASLLORENÇ
MASLLORENÇ (nucli urbà)
TV-2042 / T-204 DIRECCIÓ SALOMÓ
SALOMÓ ( NÚCLI URBÀ)
SALOMÓÆ Al final del nucli urbà hi trobarem un trencall a l’esquerra
ATENCIÓ MAL INDICAT! Hi posa MAS BORONAT poca visibilitat.
ARRIBADA AL RESTAURANT MAS BORONAT
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LÍMITS VELOCITAT:
ESPANYA:
Autopista 120km/h
Nacional: 90km/h
AVÍS: Esta completament prohibit sortir del vehicle en les parades breus que per temes
d’organització o reagrupament puguin esdevenir en el transcurs de la sortida. Durant aquest tipus
de parades recomanem utilitzar els “warnings” del vehicle.
NOTA: Recordem que cada conductor és responsable dels seus actes i ha de practicar una conducció
segura. També ha de respectar els límits de velocitat i les normatives de circulació establertes en cada
país. Associació Club Mini Sant Cugat no es fa responsable de cap dany ni a persones ni a materials ni a
tercers en cas d’accident.

PROPOSTA GASTRONÒMICA:

Menú Calçotada Mas Boronat
Aperitiu en un lloc especial:
Arbequines, olives negres, fuet, avellanes, vi negre i vi blanc servit en porró i aigua.

Calçots a la plaça central
Sense límit de calçots. Salsa elaborada segons l'autèntica recepta, pa fet als forns
de Mas Boronat, aigua de Viladrau i vi en porró dels cellers de Vallformosa.
I en el restaurant rústic “Els quatre hostals”:
Amanida complerta, pa torrat amb alls i tomacons de la terra, botifarra de pagès
amb mongetes saltejades a l'all i julivert.
Costelles i mitjanes de xai amb patates al caliu i carxofa a la brasa.
I de postres… crema catalana i taronges.
Pa, aigua, vi negre, cava, cafè o infusió i xarrup d'herbes Mas Boronat.

