
Penya Ciclista Altafulla – grup de carretera 
Sortida extra, diumenge 20 de maig  2012 

 

TORTOSA – VALLDEROURES – TORTOSA 

 

 Programa: 
- Sortida a les 6'00 h. Gasolinera d'Altafulla. En cotxes i per autovia/autopista fins la sortida de 
Tortosa. Els que ho facin desde Tarragona o Reus que tinguin cura de calcular el temps 
necessari per arribar des del seu lloc al Restaurant Ardiaca. 
- TORTOSA, al restaurant “L'Ardiaca” (ctra. Polígon Baix Ebre, abans d'arribar a Tortosa  a mà 
dreta, color rosa) descarregar bicicletes i sortida a les 7'30h. 
 
 Ruta Ciclista: 
 
Tortosa- Aldover – Xerta – Prat de Comte  qm 30 (reagrupament) – Horta de Sant Joan – Arnes 
(reagrupament) – VALLDEROURES qm. 54 (Esmorzar al restaurant Fuente del Miro. 
Entrepans variats a escollir, refrescs, vins i cafès). Tel (978890195) i fotografia del grup a la 
plaça de l'Ajuntament i pont de l'Ebre. 
 
 En acabar 11'45 h aprox. Inici del descens i tornada pel mateix lloc que l'anada. Prat de 
Comte qm. 85  Reagrupament de tot el grup. 
 
 Arribada a TORTOSA, dutxes i dinar de germanor al restaurant “L'Ardiaca” (tel. 977 
445698 ,) A escollir entre la bona varietat de plats del menú. 
 
 Cost de l'esmorzar, dutxes  i dinar  30 euros. 
 El desplaçament per autopista i vehicles anirà a càrrec dels participants a repartir entre 
les distribucions que es facin. 
 Data límit de les inscripcions, dimarts 17 de maig. 
 En cas de pluja, esperem que  no ( i a la tercera sigui la vençuda), els inscrits es 
comprometen a anar en cotxe per esmorzar i dinar als llocs reservats. 
 
INSCRIPCIONS: Antoni Ramírez ( 677 85 32 38 ) Benjamin Càrmenes  ( 600 921 231 ). 
 
NOTA 
Es recomana als ciclistes, revisar les bicicletes amb anterioritat, en especial atenció a les 
cobertes i frens. Malgrat tot la carretera no presenta desperfectes ni dificultats. 
 
 

 
 
Desnivell total acumulat 1388 metres. Caldrà respectar tots els reagrupaments establerts 


