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Una iniciativa de la Penya Ciclista d’Altafulla

Bicis solidàries
Una manera original de solidaritat
L’entrega de bicicletes als més necessitats
omple de satisfacció els responsables
d’aquesta iniciativa, Dino Albadalejo i Ramon
Sabatés, que ja han regalat gairebé un
centenar de bicis a nens i grans

La Penya Ciclista d’Altafulla recull bicicletes velles, les arregla i
les regala a nens i nenes necessitats, sobretot immigrants, amb
l’objectiu d’ajudar-los a integrar-se i fer-los una mica més feliços
ui no ha estat el nen més feliç del
món quan els Reis de l’Orient o
per l’aniversari li han regalat
una bicicleta nova al menjador de
casa, al garatge o a la terrassa?
El somriure és inevitable davant
la possibilitat de pujar a una bicicleta nova i
anar a buscar els amics per anar a fer un
volt. Però no tots els nens poden tenir aquesta alegria en algun moment de la seva vida
ja que les seves famílies no es poden permetre aquest luxe al no tenir prou diners.

Q

Això ho saben molt bé els habitants d’Altafulla, un poble del Baix Gaià on últimament,
com a moltes altres poblacions catalanes,
hi han arribat algunes famílies d’immigrants
que passen moments molt difícils i que, per
descomptat, no poden comprar una bicicleta als seus fills.
És per això que des de la Penya Ciclista
d’Altafulla van tenir una iniciativa l’èxit de la
qual fins hi tot els ha sorprès a ells mateixos: reparar bicicletes velles i entregar-les a
la gent més necessitada.

Altafulla s’ha bolcat en aquesta gran idea
i la Penya ja ha entregat gairebé un centenar
de bicicletes, i això vol dir que se n’han recollit moltíssimes més, ja que, com diu Ramon
Sabatés, un perruquer retirat i aficionat a la
mecànica que és qui es dedica a arreglar les
bicicletes: “Hi ha molta feina, de vegades
necessitem desmuntar cinc bicicletes velles
per poder-ne reconstruir una de sencera”.
I és que Ramon Sabatés no va dubtar a acceptar aquesta ‘feina’ quan el president de la
Penya Ciclista d’Altafulla, Dino Albadalejo, l’hi
va proposar. Tots dos s’han convertit en els
responsables d’un projecte que està ajudant
molt les famílies
més necessitades
del poble. Però el
millor de tot és que
s’han adonat que
no solament es
tracta d’un acte solidari a nivell material, sinó que la simple entrega d’una bicicleta a un nen l’ajuda moltíssim en la seva
integració a una nova vida en un nou lloc.
D’entrada, molts dels nens i les nenes que
han rebut una bicicleta solidària s’apunten a
les sortides que la penya organitza i és una
manera més de conèixer la gent del poble i de
relacionar-s’hi.
Però aquesta penya, que actualment compta amb uns 200 socis, no solament entrega
bicicletes als més petits, sinó que també en

prepara per a gent gran. En nombroses ocasions, una bicicleta es converteix en l’únic
mitjà de transport d’una família i, gràcies
a ella, algun membre es pot desplaçar a la
feina sense que això li suposi cap despesa econòmica.
Els impulsors d’aquest projecte estan
sorpresos de l’èxit que està tenint la seva iniciativa, ja que no s’esperaven que en
tan sols un any i mig ja haurien entregat
gairebé un centenar de bicicletes. Però això
els anima a continuar ja que tenen molt clar
que aquesta és una bona manera de fer
una mica més feliços aquests nens i nenes que generalment arriben del nord d’Àfrica i de Sud-amèrica i els ajuda molt en la
seva integració. Però a més a més, també s’ajuda la gent més necessitada del poble que, sense ser immigrants, tampoc disposen de prou diners per comprar una bicicleta, ja que abans tenen altres prioritats
de primera necessitat.
Així, Altafulla,
una població
molt ‘ciclista’, ha
trobat en una de
les seves aficions que compta amb més
adeptes una manera original i
efectiva de ser
solidari.
Ara ja ho sabeu, si teniu bicicletes velles per casa que ja no feu servir no les llenceu al contenidor o a la deixalleria, podeu
trucar al telèfon de Dino Albadalejo (651
472240) i ell us explicarà com ho podeu
fer per regalar la vostra bicicleta vella i col·laborar així que un altre nen o nena o fins i
tot algun jove, pare o mare, pugui tenir, com
vosaltres, una bicicleta. n

‘Cap nen sense bicicleta’ podria
ser el lema d’aquesta campanya
impulsada des de la penya
ciclista de la localitat tarragonina

LA FINESTRA DELS PARES

Les celebracions
En les últimes jornades de la Lliga de futbol professional s’ha creat una certa polèmica envers les celebracions que alguns jugadors fan quan marquen un gol.
Els nostres fills, que són com esponges, miren i fan coses similars, fins i tot ho parlen abans del partit.
En el programa de Buenafuente, ‘el Neng’ va demanar
a Etoo que fes el seu gest si
marcava i dos dies després ho
va fer davant de milers d’espectadors al camp i en directe per la televisió.
Quan un marca un gol, o guanya una jugada o un partit, és lògic que mostri la seva alegria amb salts, gestos o abraçades amb els seus companys. Aquests gestos seveixen també per engrescar el públic, com pas-

sa en els partits de bàsquet. ¿Qui no ha vist alguna de
les demostracions que es fan en el futbol americà?
Cal, doncs, tenir present que la fianalitat d’aquestes
celebracions ha de ser animar el teu equip i la teva afició però mai hem de fer gestos
per menysprear el contrari, els
equips rivals o l’altre afició.
Creiem que els nostres entrenadors tenen una tasca important a
fer en aquest aspecte, però molt
més els jugadors professionals,
ja que la seva infuència en el nostre jovent és molt gran,
més del que es pensen.

La seva finalitat ha de ser
animar el teu equip, però
mai menyspreant el rival

Manuel de Castro
FAPEL (Federació de Pares d’Escoles Lliures)

Els jugadors professionals han de vigilar amb les celebracions

