SORTIDA PRE – NADAL
Com diuen a França, c'est fini. S'acaba l'any, i a la Penya, òbviament,
s'havia de celebrar. I com ho vam fer? Doncs com ho fem cada any, amb
la Sortida Pre-Nadal. Aquest cop a un lloc inèdit, al restaurant La Torreta
del barri de Baix a Mar, a Altafulla. És una sortida especial, diferent, és
un punt i a part festiu.
Ens vam reunir com sempre, al Parc del Comunidó, a les nou del matí. Allà
vam acabar sent ben bé quaranta persones les que estàvem disposades a
pedalar i -sobretot- a entaular-nos una estona després.
Varem esperar, com sempre als amics dels llençols, a aquells que sempre
triguen més a arribar, però sense distreure'ns massa vam començar amb
una sortida light, que serviria bàsicament per fer gana.
Del Comunidó vam sortir cap al camí de servei, i d'allà cap a la Riera de
Gaià i Ardenya en un moment.
La intenció era arribar al Camp de Golf i tornar a Altafulla pels volts de
les 11 del matí, però vam acabar el recorregut més ràpidament del què
estava previst. En poc més d'una hora arribàvem al poble després d'haver
passat per la urbanització tarragonina de Cocons, i de pedalar al costat
dels golfistes que practicaven els seus últims swings de l'any. Des del
Camp de Golf ens vam encaminar cap al Mèdol i des d'allà - més veloçment
del que és habitual, suposo que perquè l'estómac començava a reclamar
menjar – ens plantàvem al Restaurant La Torreta.
Després de deixar les bicicletes, ens assèiem a taula, on els cambrers ens
servien un excel·lent plat de llonganissa, cansalada i fesols; per acabar
amanint l'esmorzar amb ametlles, avellanes, panses i figues seques; el
cafè, el cigaló i com no podia ser d'altra manera un brindis després d'unes
paraules de la Presidenta.
I per acabar d'arrodonir-ho, vam rebre la visita del Jacint Tomàs, un
emblemàtic poeta altafullenc, cofundador de la Penya Ciclista d'Altafulla,
que ens va recitar tres obres seves: una sobre la fundació de la Penya, la
segona sobre la Verge de Montserrat i una última sobre l'excursió de la
Penya Ciclista al massís montserratí.
Així es va acabar la Sortida Pre-Nadal i així acaba aquesta crònica,
desitjant-nos Bones Festes i un millor any 2009, i esperant retrobar-nos
l'11 de gener a les nou en punt del matí per fer baixar els torrons i neules
com més aviat millor. Bon Nadal!

