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BUTLLETÍ INFORMATIU
1/2010
Tret de sortida

El passat dissabte dia 9 donàvem el tret de sortida a aquesta nova temporada, la
de l'any 2010. Ho feiem, en una concorreguda sala d'Actes de l'Ajuntament on presetarem
el programa d'activitats que girarà entorn la Penya. Com de costum s'ha fet un llibre de
rutes que marca el camí a seguir per a tots els socis que activament participen en les
sortides programades dels diumenges de totes les seccions que en l'actualitat formen part
de la Penya; Grup de carretera, grup de BTT, secció de senderisme, grup infantil i la
Penya Solidaria.
Ara amb la tramesa d'aquest butlletí, el llibre de rutes, us el fem arribar,
principalment a tots aquells que no el vàreu recollir i sortiu regularment a pedalar. En
tindrem més exemplars impresos al local i també el podeu trobar a la nostra plana web.
El diumenge, dia 10, estrenàvem “a cop de pedal” la temporada amb la sortida que
ens portà fins Bonastre , forem 42 els partcipants. Fotografia que hom podeu trobar, tot
seguit, a la nostra web i que fou publicada, el passat dimecres dia 13, tant al Diari de
Tarragona com a l'informatiu Més Tarragona.

En el curs d'aquests anys, la Penya ha gaudit en general de bona salut i energía la
qual cosa ha permès que es portin comptabilitzades 23.149 sortides (entre tots els socis),
es participessin en gran nombre de curses, marxes cicloturistes, proves de BTT,
excursions.... i moltes més activitats i col·laboracions amb l'Ajuntament i d'altres Entitats
locals que volem, recordar i fer-les reviure.
Els fundadors, com els socis dels primers anys, els que continuaren entre els 10 i el
20 i els actuals, tots hi han donat suport d'una manera u altre fent possible tot el que avui
som i tenim.
Agafem el relleu i tasca feta dels companys de la Junta que ens ha precedit i que
va donar el tret de sortida a tot un seguit d'activitats destinades a celebrar el XXV
aniversari, que comptà amb una popular gimcana infantil, una concorreguda bicicletada, la
25ena. pujada a l'ermita de St. Antoni i un homenatge als fundadors, entre d'altres actes
fets al llarg de 2009.
Ara, nosaltres volem donar continuïtat a aquesta efemèride ( la data oficial de
l'aprovació dels nostres estatuts fou el 30/05/1985 i per tant el proper diumenge, 30
de maig complirem els 25 anys) i fer-vos partícips d'un seguit de nous actes adreçats a
tots els que formem la rotllana d'aquesta Entitat.
Gràcies a disposar de molta documentació i un acurat arxiu-recull estadístic i de
material, podrem d'una part muntar i obrir les portes a tothom de l'exposició antològica.
Per a nosaltres un dels actes on afloraran molts records i emocions de tots els que
la visitin i per altre l'actual equip que dirigeix la Penya estima oportú, arribat el moment
(que serà en el sopar - festa fi de temporada) retre un seguit d'homenatges, regals i
records a tots aquells que per la seva trajectòria, regularitat i constància al llarg d'aquests
25 anys de vida de la Penya, sota el nostre parer, ho mereixen., Una relació que supera
els 50 noms.

Regularment us anirem fent arribar els programes específics dels actes relacionats
com a especials que trobareu en el díptic adjunt i que foren presentats el passat dia 9.
També intentarem fer arribar aquest programa als més de 200 socis, que avui , per
motius diversos no consten com a alta, però si que ho han estat en algun moment del
passat i als presidents de la Unió Ciclista Torredembarra(que enguany celebra el seu 50è.
Aniversari, del Club Ciclista de la Pobla de Montornès i del Club Ciclista la Riera perquè el
facin extensiu als seus associats.
QUOTES DE SOCI EXERCICI 2010
En breu es passaran al cobrament els rebuts de la quota social. Les quotes
continuaran sent de 15 € per als homes, 9 € per les dones i 6 € per als nens i joves fins
els 18 anys.(*)
(*) D'aquests darrers, si algú ho desitja ( amb un preu ,llavors, de 10 € pot gaudir
d'una llicencia federativa i assegurança d'accidents de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC).
A tots aquells que no tingueu el pagament domiciliat al vostre banc us agrairíem
que ho féssiu per a fer-nos més senzilles les tasques administratives, o be, podeu fer-lo
efectiu fent un ingrés al nostre compte de “La Caixa” 2100 1133 79 0200045207
(especificant el nom del soci) o també al local de la Penya els dissabtes.
Nosaltres posem al vostre abast totes les facilitats per tal de fer efectiva la quota,
per tan entendrem que tot aquell soci que arribat el dia 1 d'abril no estigui al corrent, li
serà aplicada, amb carácter temporal, la suspensió de la condició de soci, que serà
recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

MITJANTS DE COMUNICACIÓ
Aprofitarem aquest butlletí per a intentar definir i establir quin és el millor mitjà de
fer arribar la informació als socis.
Segons consta a la nostra actual base de dades, un 27% dels socis disposa de
correu electrónic,per a tots ells i mentre no ens manifestin el contrari, a partir d'ara rebran
tota la informació via e-mail. (Si algú d'aquests la vol rebre físicament que ens ho digui).
Per la resta continuarem fent-vos-la arribar per correu tradicional.
Si algún soci nota que rep “via correu” i disposa d'adreça electrónica, vol dir que
nosaltres la desconeixem. Si ens la facilita, procedirem a incluir-lo en el grup
corresponent.
També us agrairem que si algú ha canviat d'adreça o nota que alguna dada de les
etiquetes no és correcta ens ho faci saber.
Una base de dades el més actualitzada posible ens garanteix i reporta una major
fluïdessa, estalvi i seguretat en la comunicació Penya/soci i a l'inrevès.
I per acabar manifestar, que totes les activitats que els nostres socis portin a terme,
vinculades amb la Penya i vulguin fer-les extensives a la resta, poden fer-nos arribar
fotografies, documentació o similars que guardarem a l'ordinador del local i si s'escau
penjar-les a web o a la cartellera, del local, destinada a tal finalitat.
LLICENCIES
1- Ja es poden renovar o sol·licitar de nou les llicències de la Real Federación
Española de Ciclismo / Federació Catalana de Ciclisme per la temporada 2010. Aquesta
tasca es durà a terme al local social, tots els dissabtes.
Cal portar fotocòpia del DNI per a les llicencies noves. Per a renovar les de l'any
anterior només caldrà abonar el seu cost i signar l'imprès corresponent.
Per agudir de la subvenció que la Penya destina a tots aquells que es federen, serà
imprescindible fer-se la llicencia a la nostra seu i estar al corrent de pagament de la quota
d'associat. No es tramitarà cap llicència demanada per telèfon.
Els preus, aplicat ja el descompte/subvenció, son:
Cicloturista UCI
Cicloturista Catalana (nomès per Catalunya)

64 Euros
51 euros.

2- De les llicencies de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC), en podeu trobar tota la informació i fins i tot demanar-la mitjançant la
nostra web. Tots els majors de 18 anys , que l'any passat, ja la tenieu, rebreu un e-mail
per tal de procedir a la seva renovació.
Tot i que no és una obligació, si que volem recordar-vos que l'article 23.3 del decret
legislatiu 1/2000 de la Llei de l'Esport de Catalunya assenyala que “La pràctica de l'esport
i l'activitat física s'ha d'acreditar mitjançant una llicència esportiva”.

Tots els federats compten amb una assegurança de responsabilitat civil, una
assegurança d'assistència mèdica, assegurança d'accidents i és l'únic document que permet
participar en proves cicloturistes i curses.

PENYA SOLIDARIA
Recordar-vos que continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat
arraconades u obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar i fer altre
cop actives van destinades a satisfer les necessitats d'aquells que no tenen prou recursos
per comprar-ne. Enguany, al mes de novembre dedicarem un acte per procedir a
l'entrega i donació de tot el que haguem pogut recuperar al llarg de la temporada.
MERCAT D'OCASIÓ
Si teniu algun material que voleu que surti, aquí reflectit, ens ho podeu dir, o enviar
un e-mail a l'adreça de la Penya, o be ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al
local social. Som molts i regulament estrenem o canviem components, entre nosaltres
constituïm un veritable mercadet del que en podem treure tots profit.
•

Pinarello F4. 13 FP Carbon 30 HM 3K Monocasco. Horquilla Onda. Grup campagnolo record
10v. Rodes campagnolo Proton. Color KAIKU, talla 55. Gairebé nova, 2000 Euros.
Raó; Ramon Sabatès, telf. 977 640 263 o 630 763 170

*

Trek SLR, Talla 54. Quadre d'alumini, forquilla carboni. Grup shimano 105 9v. Rodes mavic CPX
, pedals lock. Resta de components Bontrager. 500 Euros. Raó; Antoni, telf. 677 853 238

•

Giant TCR, talla 44 (Quadre sloping) alumini. Grup shimano Ultegra 9v. Rodes mavic helium
400 Euros Raò; Alex , 664 688 048.
Gios Carbon V107, ( Como el del equipo Relax) talla 55, 2 potencias de 90 i 100 mm. Color
Gris, cambio corto campagnolo chorus, desviador record, dirección, puentes de freno y caja
pedalier campagnolo chorus. 1500 Euros. Razón, Javi Gils, telf. 646 807 324

•

•

Massi T-52. Quadre monocasc carboni (forquilla i tijes incloses). Grup Shimano Ultrega triple
plat. Rodes Shimano WH R-540 (16 radis). “Xollo de 800 euros”.
Raó, Martí Ramírez telf. 660 845 608
Pulsómetre Polar S-725. Amb sensor de velocitat, sensor de cadència, connexió PC, suport
bici, software i sensor de peu. 150 Euros. Raó, Martí Ramírez. Telf. 660 845 608

LOCAL SOCIAL
Provissionalment continuem tenint el nostre local social al C/ Boga, 3, baixos (Al
Barri Maritim), l'obrirem els dissabtes a partir de les 18'h. fins les 20 h. a disposició de tots
els socis i aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc més
adient per a tot allò que vulgueu saber o proposar relacionat amb la Penya.
Aquí i trobareu, com de costum, una cartellera dedicada a cada secció on tothom hi
podrà col·locar tota la informació que consideri rellevant.

EQUIPAMENT ESPORTIU – ROBA
Intentarem en el proper butlletí exposar-vos major informació d'aquest tema. Ens
posarem en contacte amb el fabricant per tal de conèixer les darreres novetats en teixits i
qualitat, així com també de producte ( mallots, culots, pantalons, tèrmics, guants,
mànigues, xandalls, gorres, mitjons......) tot cercant la millor relació qualitat/preu de mercat
i oferir la més amplia gamma, tot procurant disposar d'un estoc mínim general.
A dia d'avui les existències en stoc son:
2 mallots talla L.
3 Termics talla L i 1 talla XL
6 parells de guants T-L i 9 parells de mitjons
(*) Tenim present, a tots aquells, que van assolir més de 21 punts, la temporada
passada, el seu “bonus regal / descompte amb roba. Contactarem amb tots ells per deixar
ressolt aquest tema.

JUNTA i col·laboradors:
President
Secretari
Tresorer

Dino Albaladejo
Antoni Ramírez
Benjamín Cármenes

Col·laboradors:
Joan Muñiz
Josep Mª Vidal
Josep Mª Gornals
Rafael Jerez
Francesc Griñant
J. A. Araquistán

(651 472 240 )
(677 853 238 )
(600 921 231)

Martí Ramírez
Salvador Pelaez
( 977 645 131 )
Federico Bendicho ( 977 652 540 )
Jaume Closas
Ildefonso Cuesta
Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)

Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
Adreça internet:
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o
pcaltafulla.cat

