Sortida Btt als Castells del Sió
Escrit per Jordi Farrús
diumenge, 7 de febrer de 2010 16:08 - Darrera actualització dilluns, 8 de febrer de 2010 11:40

El dia 16 de desembre feia un fred que pelava i a les 9:00 uns quants bombers érem al parc de
Lleida per anar a fer la ruta dels castells del Sió.
Arribem al parc de Cervera on començarem la ruta. Els bombers de torn ens reben i ens
ofereixen el parc per canviar-nos i quan tornem netejar les bicicletes.
Comencem a pedalar i ja hi ha algú que prova els pedals automàtics. La ruta està senyalitzada
i perdres serà difícil. Anem fent via i el grup s’estira una mica, però de tant en tant ens
reagrupem mentre passem per petits pobles amb els seus castells recordant un passat guerrer.
De tant en tant els tolls glaçats ens sorprenen al mig del camí i tenim que esquivar-los per no
relliscar o mullar-nos.
Creuem el Sió i poc després la carretera fa perdre als que van davant, tornem enrera a buscar
el camí i aviat estem a mig recorregut. Ara parem a les Pallargues a fer-nos una foto i menjar
alguna cosa, poc després comencem la tornada. Aviat tornem a creuar el riu i aquest cop està
gelat a més de cobrir força, anem passant un a un fins que ¡¡¡xooofff!!! home a l’aigua. –estic
gelat i sol em faltava això.
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Fa una estona que no veig el grup de cap i arribem a la carretera on dos ciclistes del grup de
cua decideixen anar cap a Cervera per asfalt. Ara continuem els tres sols intentant agafar als
primers, però al cap d’una estona de foter-li canya faig una trucada i efectivament han passat
de llarg l’encreuament, continuarem cada un pel seu costat fins a Cervera, ja que queden pocs
quilometres i és tard.
Al parc de Cervera ens retrobem tots, uns més cansats que altres, alguns una mica molls i
freds, rentem les bicis i a dinar.
Gràcies als companys de Cervera per la seva hospitalitat.
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