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L'EXPOSICIÓ  -  RÈCORD DE VISITANTS

Des del  passat  butlletí  el  tarannà de la  Penya ha continuat  viu,  dinàmic i  amb 
il·lussió. En les sortides dels nostres grups continua la regularitat restant encara 5 socis 
que han assolit el 100% de participació. Membres del grup de carretera han pres part en 
la Marxa Racons de la Conca, III Marxa de la Riera i la Brevet de 400 qm. Per la seva part 
la secció de senderisme va escollir els voltants de Sant Joan Muntanya per la seva sortida 
mensual.

No obstant si hem de parlar i remarcar el que ha estat l'acte més visitat en tota la 
història de l'Entitat, aquest a estat l'Exposició: Records de 25 anys fent ciclisme.

En un marc incomparable, com son les voltes del Fòrum Parroquial, el passat 10 
d'abril s'obrien les portes al més ampli recull entorn la Penya que hom pot imaginar.... de 
les  hores  ençà l'han visitada 687 persones.  Emocions,  records,  anècdotes  i  fins  i  tot 
llàgrimes  (en  memòria  dels  socis  traspassats)  han  aflorat  de  quants  hi  han  passat. 
Adjuntem una  mostra  d'imatges  d'aquest  acte  del  que  no  ens  cansarem de  repetir  i 
recordar que de ben segur no haurà deixat indiferent a ningú.

Aquest mes i en concret el dia 30 enlairarem 25 coets (un per any de vida) per a 
recordar la data oficial de la fundació de la Penya, l'any 1985, al temps que aprofitarem 
per a convidar als socis fundadors a fer-se una fotografia de grup i un posterior esmorzar 
de germanor on de ben segur seran recordades “les batalletes dels primers temps”.



VISITADA PER MES DE 670 PERSONES



El 6 de juny arriba la tradicional excursió anual, de caràcter esportiu – cultural – 
gastronòmica i lúdica. Adjunt al present butlletí us fem arribar el cartell i programa de la 
jornada, no cal a dir que esperem la vostra participació.

Par  acabar  dir-vos  que  la  Penya  Ciclista  d'Altafulla  ha  signat  un  conveni  de 
col·laboració amb la Fundació Hospital  Sant Pau i Santa Tecla mitjançant la Unitat de 
Medicina de l'Esport per a la realització de proves d'esforç i valoracions funcionals médico 
– esportives. Aquest conveni permetrà a tots els socis de l'Entitat poder realitzar dites 
proves, molt recomanables, amb importants descomptes. Tot aquell que estigui interessat 
en realitzar dita prova es pot posar en contacte be per mail  a info@pcaltafulla.org o be 
trucant  al  president  o  secretari  i  serà  informat  puntualment.  També  trobareu  més 
informació al taullel d'anuncis del nostre local social.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Ja estem procedint a enviar tota la informació de la forma seguent:
Per mail a tots aquells que en coneixem la seva adreça de correu electrónic.
Per correu tradicional a tota la resta ( a raó d'un exemplar per vivenda)
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.

Aquest cop i donat que aprofitem per a enviar-vos els nous carnets de socis,  
rebreu el butlletí tan per mail com per correu

mailto:info@pcaltafulla.org


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.

 Trek SLR, Talla 52. Quadre d'alumini, forquilla carboni. Grup shimano 105 9v. Rodes mavic CPX 
, pedals lock. Resta de components Bontrager. 450 Euros. Raó; Antoni, telf. 677 853 238

Giant TCR, talla 44 (Quadre sloping) alumini. Grup shimano Ultegra 9v. Rodes mavic helium 
375 Euros  Raò; Alex , 664 688 048. 

 Giant TCR (Grup shimano 105 i rodes mavic Kysrium color negre).
 350 Euros.  Raó : Jordi Cortés , telf. 627 401 009

 MMR, Talla 53. Quadre d'alumini, forquilla carboni. Grup ultegra  9v. Rodes Campagnolo Euros  
, pedals lock.  425 Euros. Raó; Antoni, telf. 677 853 238

Mendiz T-55 Grup Campagnolo veloce triple plat. radis). “Xollo de 350 euros”.
Raó, Antoni Ramírez telf. 677 853 238   

Orbea OrcaT- 54. Color blanc Quadre de carboni (garantia de per vida). Grup Campagnolo record 
carbono 10v. Resta de components d'alta qualitat. Pes menys de 7 Kg.
2.250 Euros. Raó; Antoni, telf. 677 853 238

LOCAL SOCIAL

Provisionalment continuem tenint el nostre local social al C/ Boga, 3, baixos (Al 
Barri Maritim), tot i  que en breu esperem retornar al Nou Hotel d'Entitats del Parc del 
Comunidor.

El local l'obrim tots 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

Hem  fet  un  ampli  seguiment  a  les  empreses  dedicades  a  la  confecció  de 
vestimenta  especialitzada  en  ciclisme  tot  cercant  la  millor  relació  qualitat  –  preu  de 
mercat  decidint oferir-vos una extensa gamma de producte (amb els seus preus i 
qualitat “la major disponible”) que aquí us presentem. 

Volem que a la Penya  tot el soci trobi i pugui adquirir des de la samarreta 
tèrmica interior fins a un xandall o complements puntuals, tots personalitzats amb 
l'actual model vigent.
 Per  tant  ,us demanem que  aneu fent  la  vostra comanda i   corresponents 
previsions  de  cara  a  la  temporada  estiuenca  que  s'apropa  i  perquè  no   també 
d'equipació d'hivern. Farem tan sols dues comandes l'any, a no ser que una demanda 
puntual dels nostres socis esdevingui suficient per a solicitar-la fora de plaç. 

El dissabte dia 22 de maig finalitzarà el plaç per fer la primera comanda.
Al  local  intentarem disposar,  en  estoc,  de  l'equipació  més  usual  (mallot,  culot, 

guants, samarretes...) i també peces de mostra per tal de que hom pugui escollir la que 
millor s'adapta a la seva morfologia.

PRODUCTE  PREU Teixit i qualitat

Mallot màniga curta 30 Micro-tech
Mallot màniga llarga 40 Dry clim
Mallot màniga llarga davant especial 50 Dry clim – Dry storm

Culot curt (badana D-120) 35 Lycra Atlanta 225 gr.
Culot Pirata (badana D-120) 45 Lycra Termodress
Culot llarg (badana D-120) 50 Lycra Termodress Vuelta

Xaqueta hivern ideal BTT 70 Dry strom – Dry clim
Xaqueta hivern carretera 90 Dry storm especial
Xaqueta (combinar mallot m/llarga) 70 Dry storm fino

Mono-contrarrellotge 60
Impermeable 35 Plastic
“Xaleco” integral fi sense mànigues 55 Dry storm fio
Mono triatlhon ( revolution) 55
Maniguets 10 Lycra termodress
Perneres 20 Lycra termodress
Guants curts 12
Guants llargs 25 Dry storm
Botins hivern 25 Dry storm
Mitjons 3 Cotó

Samarreta interior tèrmica hivern Consultar
Samarreta interior estiu s/ màniga Consultar
Samarreta interior estiu amb màniga Consultar
Polo microfibra 25
Xandall (xaqueta + pantaló) 50 Exitex

Podeu  fer  les  comandes;  personalment  al  local  social,  per  mail  
info@pcaltafulla.org o trucant als telf. 651 472 240 (Dino) i 677 853 238 (Antoni)
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PROPIETATS DELS TEIXITS DE LES DIVERSES PECES DE L'EQUIPACIÓ

Lider,  l'empresa fabricant  està constantment  estudiant les darreres novetats  del  
mercat dels teixits tècnics, per tal  d'oferir  sempre en els seus productes els materials  
tècnics i cientificament més avançats i que ofereixin les millors prestacions de comodidat,  
tacte, transpiració, durabilitat, protecció tèrmica etc,.

Podeu trobar tota aquesta informació a la web. www.liderimport.com
Reproduïm, en castellà, aquestes propietats dels diversos teixits, tal i com Líder  

Importacions Esportives, S.L. exposa a la seva plana web.

Dry-Clim
 Es  un  tejido  de  los  llamados  “entretiempo”.  Su  especial  composición  a  base  de  

microfibras le confiere unas excelentes propiedades térmicas, así como de evacuación de la humedad  
hacia el exterior y una rápida evaporación de esta una vez en la parte externa del tejido. Unidos a una  
elasticidad y un inigualable tacto en la piel, hacen de él un tejido excepcional para la confección de  
mallots de manga larga.

Lycra Atlanta
Es  una  lycra  tecnológicamente  muy  avanzada.  Con  sus  225  grs/m2 y  su  especial  

composición de hilo Xtra-Life, garantiza una inmejorable capacidad de compresión que se traduce en 
una drástica reducción de las vibraciones musculares y un notable retraso de la aparición de la fatiga  
muscular producida por el ácido láctico, mejorando así las prestaciones del ciclista.

Badana D-120
 El  top  de  las  badanas,  la  elegida  para  equipar  a  los  corredores  de  la  selección  

española.  Una  badana  con  unas  características  de  confort,  adaptabilidad  y  durabilidad  sin  igual.  
Construida  en  foam  de  alta  densidad  D-120  en  los  puntos  de  apoyo  mas  críticos,  con  canal  
antiprostático que evita la presión excesiva en la zona del perineo, y un contorno muy elástico de 
espuma de baja densidad, que favorece al máximo la adaptación a la morfología y los movimientos del  
ciclista. Todo ello acabado con un tejido de fibra hueca y anti-bacteriano, que cuida y mantiene seca la  
piel. Disponible en versión mujer y hombre.

Dry-Storm
 Membrana técnica desarrollada tecnológicamente con PU, para extraer el sudor hacía 

el exterior. Por sus características es una completa corta-viento, impermeable, que presume de una  
extraordinaria  elasticidad  y  capacidad  de  adaptación  al  contorno  del  ciclista,  asegurando  así  un  
perfecto aislamiento y  protección de este en las perores condiciones meteorológicas.  Existen tres  
versiones distintas, para adaptar al máximo las prestaciones de tu chaqueta a tus necesidades:

Dry-Storm fino – Dry-Storm normal y dry-Storm especial.
High-Tech

 Tejido único por sus características para la confección de mallots cortos. Tiene un  
tacto simlar a la lycra, una adaptabilidad al cuerpo del ciclista, fuera de serie. Su especial composición, 
hace además, que los colores adquieran un tono brillante muy marcado. Otra de sus peculiaridades,  
es que es un material que protege de los nocivos rayos UV.

Lycra Termodress Vuelta
Vuelta es un tejido técnico, térmico,bielástico que garantiza una inmejorable sensación 

de confort en contacto directo con la piel. Su composición crea una cámara  de aire caliente en nuestra 
piel y el exterior, siendo así un gran aislante térmico que gracias a la capacidad de transporte del vapor  
de  agua  hacía  el  exterior,  así  como  su  adaptabilidad  y  capacidad  de  recuperación,  lo  hace 
especialmente apropiado para actividades muy aeróbicas y de alta  intensidad.



JUNTA i col·laboradors:
President Dino Albaladejo (651 472 240 )
Secretari Antoni Ramírez (677 853 238 )
Tresorer Benjamín Cármenes (600 921 231 )
Col·laboradors:

Joan Muñiz Martí Ramírez
Josep Mª Vidal Salvador Pelaez ( 977 645 131 )
Josep Mª Gornals Federico Bendicho ( 977 652 540 )
Rafael Jerez Jaume Closas
Francesc Griñant Ildefonso Cuesta
J. A. Araquistán Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)

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