
 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2009  
 

14-11-2009  17 hores. 
  
 

 
ACTA FORMAL DE LA ASSEMBLEA. 
 
Lectura de l’ordre del dia 
 
Lectura y aprovació de l’acta de l’assemblea anterior per part de la 
presidenta. 
 
Informe de la gestió social 2009 Temporada XXV de la penya. 

Aquesta ha estat la del XXV aniversari i la seva celebració ha 
condicionat tot el seu desenvolupament. Va començar amb la creació d'un 
comitè encarregat de col·laborar en aquesta tasca. Es va confeccionar un 
programa d'actes repartits per tota la temporada per a commemorar la fundació 
de la penya.  

El 21 de març es va presentar el programa en el saló de plens de 
l'ajuntament. Ens va acompanyar el delegat de Tarragona de la federació de 
ciclisme que ens lliuro una placa de record.  

Uns dies abans s'havia fet la projecció de diapositives i comentari a 
càrrec de Oscar Cadiach en el saló de plens de l'ajuntament. El tema uns 
viatges que havia realitzat al Kilimanjaro i al cerro Aconcagua  

El 17 de maig i al segon intent vam fer la gimcana de bicicletes en el 
Roquissar. Aquesta vegada el temps acompanyo. En aquesta ocasió van 
col·laborar amb nosaltres els membres del ampa del col·legi. Va tenir una 
participació alta de nens en les activitats de la gimcana i també en l'espectacle 
infantil que es va celebrar com fi de festa.  

El dia 7 de juny celebrem l'excursió social. Vam estar a Prades i va 
haver activitats de tots els grups i un menjar de germanor.  

El primer cap de setmana de juliol intentem pujar al pico Neouvielle en el 
pirineu francès. Se'ns va resistir el cim i no vam poder coronar per problemes 
de mal temps. Ens quedem amb les ganes de tornar a posar el mallot de la 
penya sobre un 3000 .  

El dia 3 d'octubre la pedalada popular. Amb un muntatge espectacular, 
amb un arc inflable de uns metres d'alt i carpes per a atendre als participants 
de la mateixa. Va tenir una participació molt alta i el final de festa ho amenitzo 
una banda de street de bon tros ritme.  

Per últim la celebració de la nostra diada. Amb la cronoescalada a Sant 
Antoni i el sopar de fi de temporada. En aquesta ultima es va fer un homenatge 
als socis fundadors, els 23 primers socis de la penya sense el concurs dels 
quals tot això no hauria estat possible. 
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En cada ocasió que ha estat possible hem lliurat records de la penya als 
participants, gorres, samarretes, adhesius amb el propòsit de reforçar la imatge 
de la penya i de la seva XXV aniversari.  

El balanç final ho entenem com positiu. De cara al poble hem intentat 
promoure activitats en els quals poguessin participar el màxim nombre de 
persones socis i no socis. Hi ha hagut una gran participació en les activitats 
més populars, gimcana, pedalada i sortida social. Les activitats pròpies com 
marxa de bicicleta de carretera, baixada del Gaià i Pic Neouvielle no han tingut 
tanta participació.  

S'ha de ressaltar l'activitat que ha desenvolupat l'equip de col·laboradors 
amb els quals hem contat per a l'organització del XXV aniversari. El seu 
responsable Ilde Cuesta i els altres han realitzat un magnifico treball.  

El nostre antic local social ara ja no existeix. En el seu lloc s’està 
construint l'Hotel d’entitats. Un edifici que albergarà, quan estigui acabat, 
algunes entitats del poble entre les quals segurament estarem nosaltres.  

La definició dels espais en els quals es dividirà no ens dóna una idea 
clara de com es farà funcionar. Seria desitjable que poguéssim tornar a tenir el 
local en el Parc del Comunidó i en millors condicions que l'antic. Està en mans 
de l'ajuntament resoldre les dubtes i concretar. Hem parlat amb l'alcalde i els 
regidors implicats en diverses ocasions i és un tema que s'haurà de seguir de 
prop. De moment disposem d'aquest local de manera provisional i estem 
passant aquest període de la millor manera possible.  

El local social, independentment de a on sigui resta obert tots els 
dissabtes de 18 a 20 hores i és un lloc ideal per a trobar-se, quedar i coordinar-
se.  

Torno a recordar el que ja s'ha comentat en altres ocasions.  
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, classificacions, 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 
  Manté un nivell similar al d'altres anys. Aquesta temporada ha 
augmentat el nombre de participants habituals. Com celebració del XXV 
aniversari es va fer una marxa des de Les Borges Blanques (Lleida) fins a 
Altafulla. 
 

2.- BTT 
  Les sortides s'han fet moltes vegades al marge del previst en el 
llibre. S'ha baixat el nivell pel que fa a altres anys. Això ha permès que 
s'incorporin nous socis que estan començant però resta participació d'altres 
més forts per als quals no té tant al·licient.  
Hem tingut algun problema també derivat de la falta dels guies habituals que 
per motius de salut no han sortit tant.  
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Cal assenyalar l'organització de la Baixada del Gaià que amb una mica 
més de treball, i ja té, es podria aconseguir que anés una marxa de referència. 
  

3.- Infantil - juvenil 
  El grup de nens que va ser pujar Guillermo ja es va fer de juvenils 
i en una edat difícil per a les sortides dominicals es pot dir que ja no ve. No s'ha 
pogut aconseguir un nou grup de petits que haguessin agafat el relleu. Es pot 
dir que excepte en les convocatòries extraordinàries que hem fet, gimcana i 
pedalada popular el grup no existeix. 
  

4.- Senderisme 
  Es manté amb una participació irregular. S'han realitzat sortides 
tots els mesos a muntanyes de Tarragona. Amb motiu del XXV aniversari es va 
organitzar una sortida per a ascendir al Pic Neouvielle més de 3000 metres 
d'altura, en els Pirineus francesos. No es va poder fer cim per dificultats 
atmosfèriques. 
 

5.- Penya solidaria 
Aquest any, en el local vell, s'han recollit 44 bicis, de les quals s'han 

pogut aprofitar i per tant lliurar 25.En el canvi ens vam veure obligats a llençar 
tot el recanvi, que teníem i que no era poc. Solament vam poder guardar les 
eines. Des de llavors, usant el pàrquing de Dino, s'han recollit 10 i he aprofitat 
7.No queda cap en "estoc". Esperem que ens donin algun local per a 
prosseguir amb la labor, encara que s'haurà d'insistir en l'ajuntament.  
 
Activitats extres de la temporada 

1.- Sortida social 
 Prades. Una elevada participació. Un grup va fer un passeig fins a 

la roca foradada i després van visitar el centre d'interpretació. El grup de 
senderisme va pujar al Tosal de la Baltasana. El grup de BTT va fer un 
recorregut passant per Vilanova de Prades. El grup de carretera va fer una 
marxa sortint des d'Altafulla fins a Prades. Tots vam fer un dinar de germanor 
com es tradicional. 

 
2.- Sortida de las 4 penyes 
44 socis de la nostra penya van participar en la sortida de les penyes del 

Baix Gaià. Alguns d'ells amb mallots d'altres penyes per pertànyer a vàries. Un 
grup va sortir per muntanya i el grup més nombrós per carretera. 

 
3.- Diada 
La cronoescalada a Sant Antoni va tenir una participació escassa de 

públic i van pujar 29 bicicletes. No és un resultat brillant. Tal vegada guanyaria 
interès si es fes en dues mànigues. Una competitiva amb premis i una no 
cronometrada més lúdica. El sopar va contar amb una assistència alta, 105 
persones. Va Estar marcada per l'homenatge als socis fundadors als quals es 
va lliurar una insígnia commemorativa en plata obra de Joan Blazquez. 

  
Estadístiques  
  Nombre de socis: 227 
  Altes: 23 
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  Baixes: 19 
  Participació:  

44 dies de sortides.  
26 persones de mitja 
57% al menys 1 vegada. 
1 Sortida: 55 
Sortida social: 39 
Pujada: 29 

   4 penyes: 44 
 
Informe econòmic a càrrec del tresorer José Verón 
 
Renovació de la junta 

La junta actual ja indico en l'assemblea passada que tenia intenció de no 
renovar per un any mes les seves responsabilitats, pensant que la celebració 
del XXV aniversari seria un bon moment per a donar pas a gent nova amb 
idees noves i renovada il·lusió. Com no va haver alternativa a la mateixa, 
perquè no es va presentar cap candidat, va acceptar continuar un any més. 
Aquest any ja ha passat. Com cada any la junta s'ha de renovar. Els socis que 
estiguin interessats a formar part de la mateixa s'han de proposar perquè els 
socis presents votin el seu suport als candidats. 
 
Renovació de la junta 
 Dino Albaladejo: Es proposa i també per delegació proposa a Benjamin 
Carmenes. En el termini d'una setmana buscarà suports per a constituir una 
junta viable. 
 Felix Alonso: Es necessiten 3 persones com mínim per a constituir la 
junta. A la junta actual se li ha fet oposició des del primer dia. És millor sumar 
que restar. Cal reflexionar sobre el tema.  

Dino Albaladejo: Deu haver critiques. Sempre les critiques han de venir 
dels quals estan dintre de la penya. Passa a tot arreu. 
 Ivan Mellado: Si solament hi ha 2 persones i demes una d'elles ni tan 
sols aquesta present millor deixar la elecció de la junta per a una assemblea 
extraordinària a celebrar de aquí a uns dies. 
 Josep Bonet: S'ha de venir a l'assemblea amb les coses preparades. Si 
no es proposa una junta s'ha d'anar a una assemblea extraordinària. El qual 
aquest interessat en proposar-se que busqui primer un equip.  

Dino Albaladejo: Retira la proposta Li sembla bé deixar-lo per a una 
pròxima assemblea.  

Ildefonso Cuesta El fruit d'una critica sostinguda té el perill de la 
desmotivació dels socis per participar en els òrgans de govern. 
Resolució: 

Com no s'ha proposat cap candidatura per a ocupar els llocs de la junta 
de l'entitat s'acorda convocar una assemblea extraordinària com més aviat 
millor per a tornar a plantejar la renovació. 
 
Precs y preguntes: 
 Ildefons Cuesta: Felicitar a tots els quals han participat en la 
organització del XXV aniversari. La gent del poble té una bona imatge de la 
penya. Les activitats populars han gaudit de molta acceptació.  
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Felix Alonso: La penya és un actiu d'Altafulla i això s'ha de valorar. Tots 
els quals estan al capdavant de l'entitat necessiten el respecte i el suport dels 
socis perquè fan una labor social important. De aquí a unes setmanes al penya 
tindrà junta. La penya ha de seguir perquè tots la necessitem i les activitats les 
seguirem realitzant. Sortim amb bicicleta o a caminar perquè ens agrada i 
perquè estem entre amics i ens ho vam passar bé.  

Dino Albaladejo: Si fora per això a Altafulla hi ha moltes penyes. Alguns 
sol volen tenir d'amics als quals lloen uns altres busquen als quals critiquen. 

Josep Bonet: Tots tenen el dret de criticar però ningú aquesta en 
possessió de la veritat absoluta. El fet que no hagi sortit una junta i que pugui 
provocar un certa crisi no és dolent. De les crisis se surt reforçat i són un 
moment d'oportunitat.  

Jaume Closas: El nou Hotel d’entitats, acollirà a la penya?  
Carmen Manglano: No sabem gens definitiu. Hem comentat amb 

l'alcalde i el regidor de esports el nostre desig d'estar allí. L'ajuntament ens ha 
dit que si, però també ens han ofert altres alternatives que no hem vist idònies. 
Amb la distribució d'espais que té serà un poc difícil encaixar a totes les 
associacions en el Comunidó. Hi ha bona disposició per part de l'ajuntament i 
per la nostra. Trobarem una solució. 
  
 
S’agraeix l’assistència als presents y se aixeca la assemblea.  
  
Llista de assistents (22): 
Dino Albaladejo, Felix Alonso, Guillermo Alonso, Josep Bonet, Toni Budría, 
Albert Cañas, Jaume Closas, Ildefonso Cuesta, Rafael García, Rafael Jerez, 
Carmen Manglano, Vicenç Marín, Ivan Mellado, Vicenç Micó, Salvador Peláez, 
Josep Queralt, Antoni Ramirez, Josep Lluis Recasens, Gerard Recasens, 
Esteban Rubio, José Verón, Josep María Vidal. 
 


