SORTIDA A LA FONTCALDA
El diumenge 15 de juny, tancàvem la temporada infantil de la Penya Ciclista
d'Altafulla, que començàvem el 30 de setembre de 2007.
A dos quarts de nou matí arrencava el camió carregat de bicicletes des de
Torredembarra seguit de tot un reguitzell de cotxes en que es distribuïen els 41
ciclistes que participaríem en aquesta sortida amb la Penya. Ens dirigíem a la
Fontcalda, un allotjament-balneari que trobem a Gandesa, just al costat de la Via
Verda de la Terra Alta.
En arribar a Gandesa, fèiem un parèntesi abans d'arribar a la Fontcalda per a poder
esmorzar. Minuts després repreníem el trajecte fins al nostre destí, on
descarregàvem les bicis del camió i després de fer-nos la foto conjunta de tot l'equip
que participava en la sortida vam començar a pedalar en direcció sud, en sentit a
Horta de Sant Joan.
La sortida constava de dues hores de pujada (mentre anàvem en sentit a Horta el camí
era ascendent) i una hora de baixada, per tal d'arribar a dinar a la Fontcalda a dos
quarts de tres de la tarda aproximadament.
El camí era lleuger, encara que al cap d'una estona cansava, ja que la pujada no
cessava. Abundaven els túnels, la majoria sense il·luminació, i més d'una persona va
caure per culpa dels sots que hi havia a l'interior del túnel o de l'aigua que es filtrava
des de la muntanya.
Al cap d'una hora, però vam aturar-nos i ens vam reunificar per girar cua i tornar a la
Fontcalda. Mentrestant, el cel s'enterbolia.
Vàrem arribar a la Fontcalda a tres quarts de dues de la tarda i en veure que el cel
s'ennegria cada cop més, vam decidir endarrerir l'hora de dinar fins les tres i
aprofitar aquella estona per banyar-nos al Riu Canaletes, curs del qual passa pel
costat de la Fontcalda. Després de tentejar una estona amb la temperatura de l'aigua,
vam banyar-nos i ens ho vam passar molt bé. Alguns també vam banyar-nos en l'aigua
calenta de la font termal que hi ha a la Fontcalda.
Després de canviar-nos, tots plegats vam baixar al restaurant per dinar un complet
plat de macarrons, milanesa i patates fregides. Per postres, un gelat o un flam;
mentre vèiem com els grans endrapaven una bona amanida i un plat combinat amb
llonganissa, patates fregides i pebrot.
Després de tot això, les postres, el cafè i la tornada cap a casa després de vèncer la
son que ens agafava a tots després de l'àpat.
BON ESTIU A TOTHOM I ENS RETROBEM A LA TARDOR!!
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