PENYA CICLISTA ALTAFULLA
ASEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2008
29-11-2008 17 horas.

ACTA FORMAL DE LA ASEMBLEA.
Lectura de l’ordre del dia
Lectura y aprobació de l’acta de l’asemblea anterior per part de la
presidenta.
Informe de la presidenta sobre la gestió social 2008 temporada XXIV de la
penya.
No s'ha caracteritzat especialment per cap fet excel·lent. Es manté la
participació dels diferents grups a pesar que s'ha observat una baixada de les
activitats extres i socials que no desperten tant interès. Bé és cert que els
membres de la junta no han realitzat una labor de difusió dels mateixos tan
exhaustiva com altres vegades per entendre que és també opció dels socis de
participar en la mateixa.
El local social aquesta obert tots els dissabtes de 18 a 20 hores i és un
lloc ideal per a trobar-se, quedar i coordinar-se.
L'ocupació de les noves tecnologies de les quals fa ús la penya, pagina
web, correu electrònic, etc. Són eines que ajuden a comunicar-nos i que seria
bo que s'empressin amb mes assiduïtat.
Tenim una pàgina web en la qual es publiquen les activitats de la penya
així com els llibres de rutes, clasificacions, etc. Tenim un fòrum obert en la
mateixa que serveix per a publicar activitats i mantenir el contacte entre els
socis que no es veuen de manera habitual. La penya disposa d'un servidor de
correu electrònic i té a la disposició dels socis que ho sol·licitin adreces de
correu pròpies, nomdelsoci@pcaltafulla.org o .cat.
Activitats dels diferents grups
1.- Carretera
Sortides setmanals amb participació sostinguda.
Sortides extres varias.
2.- BTT
Sortides setmanals un mica mes curtas.
Sortides extres amb una menor participació que d’altres
temporadas
3.- Nens
Sortides periódicas amb nombrosa participació.
Nou grup de nens mayores que han començat a sortir amb els
adults. Representan la renovació a llarg plaç.
4.- Senderisme
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Com els altres anys. Ressaltar per la seva abundant participació
la del Montseny, amb una climatologia molt adversa, i la de Montserrat.
2.- Salida social
No es va poder realitzar el trajecte de bicicletes per inclemències
del temps.
3.- Salida de las 4 peñas
Participació molt baixa. Se debe mejorar, la idea es buena.
Integrar a los de BTT y los niños más grandes.
4.- Diada
Canvi d'hora al fer-lo al matí. Menor participació que altres anys.
Segurament és millor per al matí.
5.- Penya solidaria
Aquest any l'activitat ha estat mes pausada i hem pogut
seleccionar millor els destinataris de les bicicletes i deixarles encara millor
abitllades.Hem recollit 84 bicicletes i un cop reparades i reciclades,n'hem pogut
donar 36 i laresta,es material per recamvi i ferralla que portem a la deixalleria.
Comentar el pessim estat en que es troba el local on desenvolupem la nostra
tasca i que pertany al ajuntament.Nosaltres ho hem comunicat als diferents
consistoris que hem tingut des fa força anys,sense que cap ho haigui pogut
solucionar.
6.- Estadístiques
Nombre de socis: 220
Altas: 16
Baixas: 23
Participació:
Díes de sortides: 44
Persones de mitja: 28
50% del total de socis al menys 1 vegada.
1a Sortida de l’any: 53
Sortida social: 31
Pujada a Sant Antoni: 29
Sortida de 4 penyas: 7
Informe econòmic a càrrec del tresorer José Verón
Renovació de la junta
La junta actual está composta per membres que en alguns casos duen ja
bastants temporades amb responsabilitats en la penya. És el nostre desig, el
de la junta, que aprofitant que el pròxim any se celebrés el XXV aniversari de la
penya es produís una renovació en la composició de la junta. Una junta
renovada tindrà amb tota seguretat altres idees i mes il·lusió si cap per a durles a la practica.
És un moment especialment important en el qual a més es requerirà la
col·laboració de tots els socis perquè la celebració del XXV aniversari sigui un
esdeveniment inoblidable per a tots.
Tots els projectes es comencen amb la intenció que es perllonguin en el
temps i que tinguin èxit. Moltes iniciatives fracassen o no compleixen els
objectius que es van traçar. La penya ho ha aconseguit i ha estat gràcies als
seus socis, a nosaltres. Volem que el pròxim any sigui especial, per la penya i
per Altafulla.
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Renovació de la junta
Es proposen els candidats: Guillermo Alonso, Josep Bonet, Toni Budría,
Albert Cañas, Ildefonso Cuesta, Carmen Manglano, Ivan Mellado, Salvador
Peláez, Esteban Rubio, Manuel Torres y José Verón.
Precs y preguntas:
Dino Albaladejo: Informe económico. Los gastos y los ingresos no se
pueden comparar bien porque algunos conceptos como la lotería se mezclan
los importes de las temporadas. Le contesta José Verón que los gastos y los
ingresos se reflejan a medida de que se van produciendo y no se puede evitar
que determinadas partidas se solapen. El control sobre ellos es total porque
además se reflejan en los movimientos de la cuenta corriente de la Caixa. El
detalle esta a la disposición de los socios.
Toni Budría. Propuesta para cambiar el sistema de puntuación a 1
punto por salida. Se aprueba
Toni Budría. Propuesta para cambiar el sistema de premios a la
participación por regalos con las mismas categorías que ahora. Se rechaza.
Ildefonso Cuesta. Propone la creación de una comisión que se
encargue de organizar los eventos del XXV aniversario. Se aprueba.
Ildefonso Cuesta. Hacer alguna sesión de formación sobre el uso de
GPS. Se comenta que también sería bueno hacer alguna sobre reparación de
bicicletas, etc.

S’agradeix la assistencia als presents y se aixeca la assemblea.

Llista de asistentes (23):
Dino Albaladejo, Ona Alonso, Guillermo Alonso, Federico Bendicho, Toni
Budría, Albert Cañas, David Cañas, Ildefonso Cuesta, Mireia Farreny, Pedro
Figueroa, Rafael García, Diego García, Miguel Hernández, Carmen Manglano,
Iban Mellado, Salvador Peláez, Josep Queralt, Esteban Rubio, Ruben Ruiz,
Josep Segura, JJ Sirvent, Manuel Torres, José Verón.
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