SORTIDA A BONASTRE
Segona sortida de l'any amb la Penya Juvenil. Era vuit de febrer, i
tal com marca el llibre de rutes a les nou del matí posàvem fil a
l'agulla i començàvem el què seria - com sempre - un matí
divertidíssim de bicicleta.
Vam ser finalment vint-i-un matiners els què volíem anar a Bonastre
i de seguida ens vam posar mans a l'obra.
Sortint com sempre des del local, vam passar pel camí de servei i
ens vam encaminar direcció a Torredembarra, on travessaríem la
Carretera de la Riera.
Des d'allà, ràpidament i gairebé sense adonar-nos-en, vam arribar a
l'Ermita de la Pobla, i seguint el camí, no gaire més enllà, entràvem
a la veïna vila de la Pobla de Montornès.
Però a partir d'aquí venia el que alguns temíem. Molts ens
estrenàvem pujant la Trunyella i la vam acabar fent l'ascenció
sense gaire problemes, amb els típics esbufecs però sense gaire
cansanci més.
Havia passat una estona des que havíem sortit i la gana començava a
arrugar-nos l'estómac. Res millor, doncs, que entrar a la comarca
veïna del Baix Penedès per fer-hi el nostre tradicional esmorzar.
Bonastre ens va rebre amb un entrepà molt generós a taula.
Després de l'àpat i el cafetó, altre cop damunt la bici per combatre
el fred que encara feia.
Just després d'esmorzar, doncs, una trialera preciosa: vam fer la
font de la Gavatxa de baixada, perquè molts poguéssim descarregar
l'adrenalina acumulada durant la setmana.
En un vist i no vist, i enmig d'un clima molt distès (de fet com
sempre) vam arribar a l'Ermita i des d'allà vam tornar a casa
passant per Torredembarra.
La propera sortida de la Penya Juvenil serà diumenge 8 de març a
les nou del matí al Comunidó, i esmorzarem a Salomó. Fins llavors!
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