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Som diumenge al matí, la meva dona i jo ja tenim la 
derbi  variant carregada a la furgoneta. Sortim de Sar-
rià direcció cap a Castell d’Aro. En arribar al parc de 
Can Nitus veiem ja algun altre ciclomotor aparcat: hi 
ha un Vespino GL, tres mobylettes i una motocicleta de 
la marca Mymsa.

Després de descarregar la derbi i aparcar-la al costat 
dels altres ciclomotors, ens dirigim cap a esmorzar. 
Ens han preparat un bon pa amb tomàquet i botifarra, 
alguna patata xip i per beure aigua i una mica de vi. 
Després del cafè ens dirigim a fer la gimcana.

Comença la primera prova. Tenim sis cons repartits per 
la pista, ens han donat sis banderetes i les hem de col-
locar al cap del con sense posar els peus  a terra. Va ser 
una prova molt divertida.

La segona prova consisteix a llançar unes volanderes en 
un mena de tauleta alta amb una colla de forats (una 
antiga maquineta de fires escurabutxaques). Si aconse-

guies entrar pel forat de la granota tenies major puntu-
ació. És un joc que ha de tenir molts i molts anys.

La tercera prova era de rapidesa: guanyava qui feia més 
ràpid el recorregut, durant el qual s’havia de passar per 
sobre  un tauló que estava damunt d’un cilindre.

Quan van acabar les proves van fer la repartició dels 
premis. Vaig guanyar el primer premi al ciclomotor més 
ben conservat;  el regal va ser un llibre de motos. També 
em va tocar una guardiola que era una vespa pel premi  
a la millor puntuació de la gimcana. Em va fer molta 
il·lusió.

Vam marxar ben contents, ja que no ens pensàvem  
guanyar els primers premis. No oblidarem aquest dia.

Text i fotografies: Carles Vidal i Solà (soci 341)  
i M. Rosa Frigolé i Plana.

Sobre la Trobada de Ciclomotors 
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