CRÒNICA DE LA FESTA INFANTIL DE LA BICICLETA
Explicava en l'última crònica la presentació dels actes commemoratius del
vint-i-cinquè aniversari de la Penya Ciclista d'Altafulla.
Prop de dos mesos després, torno a plantar-me davant l'ordinador per
explicar-vos l'èxit de la festa infantil de la bicicleta que s'hauria d'haver
celebrat el 26 d'abril (el primer diumenge després de Sant Jordi) però
que va acabar sent anul·lada per culpa de la pluja.
Però aquest diumenge, 17 de maig, de pluja, ni parlar-ne. Es nota que
arriba l'estiu i el bon temps i què millor que passar una matinal ciclista
amb la Penya.
L'hora d'inici de la festa era les deu del matí al Col·legi El Roquissar, però
des de les nou en punt els socis de la Penya van estar organitzant les
gimcanes per als nens. A la festa hi havia convidada tota la canalla de 4 a
12 anys, i s'havien organitzat tres circuits diferents per edats.
Poc després de les deu del matí els nens i nenes van començar a entrar i
fins a una hora i mitja després van estar superant el circuit que els
corresponia, on havien de superar obstacles de dificultat diversa sense
baixar de la bicicleta. Ho havien de fer tres vegades: la primera tenia
com a premi l'adhesiu dels 25 anys de la Penya, la segona un tall de coca i
la tercera una gorra amb visera, que duia també una inscripció referent al
quart de segle.
Després de tot això, vam anar a fer un tomb amb la bicicleta pels afores
del poble i finalment vam tornar al CEIP El Roquissar, on el grup
d'animació infantil Vatua l'Olla va posar la cirereta a una festa rodona pel
què fa al nombre de visitants i a tot allò que això suposa: apropar la Penya
Infantil a qui la fa rutllar, que són els més petits.
Un cop més, un èxit rotund de la Penya. Com sempre.
Gerard Recasens
Altafulla, 17-05-2009

