Una nova secció a la penya ciclista Altafulla. La penya
juvenil
L'evolució que ha caracterirzat la Penya Ciclista d'Altafulla des del seus
inicis es feia palesa també el proppassat diumenge 10 de febrer amb la
primera sortida de la nova Penya Juvenil, un repte més que constitueix un
pont entre la ja consolidada Penya Infantil i la secció de BTT. I
evidentment va ser un èxit més de l'entitat altafullenca, i la rotunditat
d'aquest èxit s'anirà fent encara més evident en les properes sortides, ja
que està més que demostrat que una de les capacitats més grans de la Penya
és saber atraure a la gent.
Catorze persones ens reuníem al Parc del Comunidó, una xifra que no
seria gaire destacable si fos una sortida infantil, però bastant satisfactòria
ja que es tractava de la primera de la Juvenil, que es diferencia amb la
Infantil no pel quilometratge sinó pel ritme, i és que sorprenentment vam
fer una ruta de vint quilòmetres en un parell d'hores. La nova secció
conserva el bon clima entre els penyistes, el bon rotllo, els somriures, la
germanor, el companyerisme i les ganes de bicicleta de molts de nosaltres.
Totes aquestes característiques són els detonants de que la recénment
nascuda secció no contrasti amb la resta de grups de la Penya Ciclista.
Pel que fa al desenvolupament del matí, una sortida bastant fàcil (el
nivell d'aquetes anirà pujant gradualment) on es va arribar fins al Pantà del
Gaià, un pantà que més que això sembla un bassal d'aigua, mostra de la
sequera que estem patint. Després d'arribar fins al Pantà, vam tornar a
baixar a Altafulla, on vam disfrutar del tradicional piscolabis.
En fi, esperem que quan acabeu de llegir aquest article us animeu agafar
la bici i un casc i vingueu a la sortida Juvenil de diumenge 2 de març. Ens hi
veiem!
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