CRÒNICA INICI TEMPORADA 2010

Quin goig. Així podríem resumir la primera i l’inaugural sortida de la temporada. No sóc dels
més antics del club, mes aviat dels nou vinguts, però que fóssim 32... sí, sí 32 ciclistes!!!! els
que sortíem de la font, “monumento donde los haya”, doncs la veritat és una meravella.

El cert que en els dos/tres últims anys això ha passat a agafar una dimensió fantàstica. Crec
que ja podríem dir que som una GRUPETA i de les més maques (no per res...) de la nostra
zona. El maillot groc i blau del nostre club, l’A.C. SANT JUST, reprèn la presència que
històricament, més de 50 anys, ha tingut i que per mèrits propis es mereix. Tenint en compte
que com més gent més diversió i amb nivells per tots els gustos, tenim els ingredients perfectes
per una temporada que es promet històrica.

D’una banda tenim als èlits, perdó Senyors èlits... uns quants que aquest any amb
la
il·lusió d’uns principiants s’estan apuntant a la “champions league” de Catalunya i amb resultats
més que dignes. Aquests els hi hem de donar de menjar a part, doncs qualsevol acte hostil
provoca unes pujades més que tòxiques d’àcid làctic... autèntics addictes al “dolor de piernas”.

D’altre banda tenim als del, mal anomenats, “B”. Aquests són la salsa de la grupeta, bon humor
a tope, bon rotllo, mal de panxa de riure... la provocació per allà on passem, són els que deixen
la emprenta del club als esmorzars... i un fart de riure constant.

Tenim els anònims, aquells que diumenge a diumenge venen i no fan soroll, però hi són. Són la
base del caldo, un “suma i sigue” dintre de la colla, discrets, però bons amics que aporten el
seu granet de fidelitat i de companyerisme, alhora que bon feeling. Són la bona pasta que lliga
als ingredients.

L’Armada Invencible, els autèntics proveïdors de l’addició que ens té “pillats” i que segurament
farà que sempre ho estem. Són el nostre mirall, la nostra referència a llarg plaç, són la imatge
del “quan sigui gran vui ser com ells”, són la icone, són els nostres somnis fer realitats, són el
plat que mai arribarem a fer... són la referència.

I entre uns i altres, junt amb els nou vinguts, els grans, els prims, els d’aquí, els d’allà, els
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baixets, els alts... doncs tenim un club que a la primera a sortida ha resultat ser com la
coca-cola, al gust de tothom.

Fins la propera. Força i cadència.

2/2

