XXIV PUJADA A SANT ANTONI
Feia setmanes que tot estava organitzat perquè res fallés el 8 de
novembre de 2008. Un any més tota la família penyística es preparava per
viure la diada de la Penya Ciclista d'Altafulla. Aquest any, la vint-iquatrena, que es diu aviat.
El dissabte 8 de novembre es despertava plujós a Altafulla. La cita estava
convocada per les deu del matí, i fins l'últim moment vam haver d'estar
traient el braç per la finestra.
Finalment l'inici de la Diada es va retardar mitja hora, però el temps va
saber respectar-nos. A un quart d'onze s'iniciaven les inscripcions. Al
final vam ser trenta vuit els valents que pujaríem a Sant Antoni damunt la
bicicleta. La pluja havia deslluit el nombre de participants, però no les
ganes de passar una bona estona.
Després de les inscripcions, la foto de família; una foto que ja podeu
veure a la portada del web.
I amb el repic de campanes marcant les onze en punt del matí, sortia el
dorsal número 1 de la Plaça del Pou. I després el dos, el tres, ... i així fins
el 29.
Vuit-cents metres i unes quantes pujades després, arribàvem -després de
més o menys temps- a l'Ermita de Sant Antoni.
Allà ens esperava un bon vermut, amb patates, olives, fruits secs i beguda
de tot tipus.
Després de fer petar la xerrada, a tres quarts de dotze, començava
l'entrega de premis a la regularitat en les sortides de la Penya Infantil.
El Fran Griñant amb 14 sortides i l'Aixa Aceña amb 12 s'emportaven el
triomf aquesta temporada.
I al punt del migdia posàvem un punt i a part a la Diada. La segona part
començava hores després i canviàvem els maillots pels vestits de gala.
A dos quarts de deu del vespre els socis de la Penya Ciclista d'Altafulla
es congregaven al Restaurant Acqua del Club Marítim del poble.
Deixeu de llegir aquesta crònica si teniu gana, perquè al Restaurant Acqua
van gaudir d'una amanida amb pinya, llangostins i vinagreta de fruits secs
de primer plat; bacallà o vedella de segon i les postres, compostes per una
copa Zabaglione amb fruits vermells.
Tot això acompanyat de l'humor del monologuista Manuel Abadía, i amb el
sorteig d'un sopar al Restaurant Les Bruixes d'en Burriac per a dues

persones i el d'un viatge a Madrid en el TGV.
I així va concloure la XXIV Diada de la Penya, sempre amb la germanor i
companyonia habitual, i posant també punt i final a la temporada oficial,
tot i que les sortides no s'aturaran.
Així doncs, ens retrobem d'aquí a ben poc, amb noves històries per
explicar; que ja són sis anys de Penya Infantil i cinc de cròniques.
Visca la Penya!
Gerard Recasens

