BUTLLETÍ INFORMATIU
2/2011
Arriba …. LA XXVII DIADA
Grup participant a l'Excursió social

Des del passat butlletí que veia la llum a mitjants de maig la Penya ha continuat,
fidel i puntual, complint amb les seves sortides setmanals dels diversos grups, així com
obrint les portes tots els dissabtes al local social.
Novament us volem fer arribar tot alló que ha estat notícia entorn l'Entitat i
presentar-vos i animar-vos a participar en la que serà ja la 27 pujada a l'ermita de Sant
Antoni.

Dues imatges de la Milàn-San Remo. 298 qm “infernals”

Si fem un breu repàs a les nostres seccions trobem:
Dins del grup de carretera continua una bona i variada participació amb dos nivells
prou diferenciats i gent motivada amb reptes personals. Tenim als socis Jaume Brú
(veterà 40),Edu Suñé ( Élit) , Julio Solanes (Màster 30) i Daniel Vidal que han participat a
diverses curses de les seves respectives categories. En Daniel ( resultà accidentat al
campionat de Catalunya però ja recuperat ha participat al campionat d'Espanya de
veterans fet a Bèjar). També la sòcia Judit Vidal (afiliada a altre club) continua participant
arreu de l'Estat en curses tan de carretera com de pista. I per acabar el Josep M. Vidal
(2n. De la seva categoria) i l'Antoni participaven en la XXV pujada a la Badalota de
l'Arboç.
Pel que respecta a les marxes cicloturistes ha tornat a ser un any “de nivell”
sobresortint-ne la Paris-brest-Paris, aconseguida pel Joan Anton Rodríguez (1230 qm.
“non stop” amb 86 h. 24 minuts) i la Milan-San Remo (298 km, enguany sota unes
condicions climatològiques infernals, que varen viure en Ramon Guillemat, Manel Velaure
i Antoni Ramírez) més penyistes “tragamilles” participaren en La Bonaigua, Irati-Xtrem,
Sant Magí de la Brufaganya, Marxa Verge de la Ribera (on ens atorgaven el trofeu al club
participant més llunyà) Brevet de 400 i 600 qm, Paris-Brest-Paris, la Pedro Delgado i la
Vila de Pineda..... com veieu un no parar on poder lluir i suar els nostres colors i mallot.
El 5 de juny també es va fer l'excursió ( tot i que la part esportiva tingué que ser
anulada per la pluja i el mal temps. La climatologia ens la tornava a jugar....).
Pero fa pocs dies gaudiem del que que ha estat fins avui la sortida extra, amb més
participació, tot pujant a Fredes pedalant enmig de la natura i amb unes vistes
espectaculars.
Menció apart mereixen el grup de companys que varen fer “El periplo cicloturista
Leonès” tutelats pel guia local “Benja”. Una setmaneta a “tuti tren amb tot”...
També darrerament s'estant organizant duatlons i triatlons on no hi manquen els
nostres mallots. Cas del David Queralt i l'Ernest Fernández ( aquest amb nomès 15 anys
feu el segón de la categoria superant a tots els que ja havien complert la vintena llarga).

4 setembre, extra de carretera a Fredes

Marxa Verge de la Ribera

El nostre Èlit, Edu Suñé

Per la seva part la secció de senderisme ( que ja disposa també de les anomenades
samarretes de treking, d'igual disseny al mallot) ja consolidada gràcies al treball
organitzatiu i de guia, dels responsables, Carmen Manglano i Antoni Budria ofertava
noves rutes combinant a la perfecció “ natura i gastronomia”.
Les sortides realitzades han estat: Prades , Sant Magí de la Brufaganya, l'Ametlla
de Mar ( amb bany inclòs) i Margalef. No es va poder fer la nocturna Valls – Altafulla.
Sortida a l'Ametlla de Mar

La secció de senderisme també compat amb el seus membres “d'èlit” alguns
encapçalats per l'Albert Cañas, s'atrevien i participaven a la dura prova de muntanya
anomenada CARROS de FOC.

El grup de BTT no perd roda en quan a participació i activitat. Un grup que amb
l'arribada de l'estiu assoleix els majors indexs de participació i propostes dels seus
membres. A banda de la sortida “dominguera” se'n fan d'alternatives regulars com ara els
dimecres per la tarda i d'altres de nocturnes.
Aquesta secció compta amb “membres amics de la tecnologia” que gràcies als
anomenats GPS i resta d'aparells d'avanguarda penjen els “trackers” a la web i hom els
pot consultar i a l'hora modificar a la recerca de nous camins, senderons, trialeres i demès
vies per ampliar el seu ventall de rutes.
També n'hi han que participen a certes marxes i proves d'altres indrets alhora que
el grup gaudeix d'un bon “nivell gastronómic” als seus esmorzars.

Nocturna de BTT

PENYA SOLIDARIA
Continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat arraconades u
obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar ( amb la tasca de l'Ernest
Fernández) i fer-les altre cop actives van destinades a satisfer les necessitats d'aquells
que no tenen prou recursos per comprar-ne.
Aquest darrer trimestre tornarem a fer “donació” a l'ONG Pas-Pas Acció Solidària
de les bicicletes que fins ara tenim, agraïm des d'aquestes ratlles a totes aquelles
persones que ens les han donat per tan bona causa
PENYA INFANTIL

La Penya recuperava de mans de l'Ildefonso Cuesta, la secció infantil. Molt
motivats tan els més menuts com els més grans han fet les sortides programades
passant'ho tots d'alló millor.
Fins i tot la pòdeu trobar al Facebook : Secció infantil Penya Ciclista Altafulla.
Ara desprès del periode vacacionalD'es d'aquí a esperonar a aquesta mainada que
segueixi pel camí de l'esport doncs han d'esdevindre el nostre relleu i futur i ajudar a
mimbar l'edat mitjana dels nostres socis actius “que es molt elevada” !!!!!.

ALBUM D'IMATGES D'ESTACADES

Joan Anton Rodríguez

Ernest Fernández - Duatló

Judit Vidal

Julio Solanes

Xavi i Diego Garcia a “La Perico”
El soci Martí Fortuny amb en Xavi Tondo a.c.s.

Josep M. Vidal pujada a la Badalota

Periplo cicloturista Leonés
COMUNICACIÓ ALS SOCIS
Continuem enviant 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 carta” i disposa d'adreça electrónica, vol dir que
nosaltres la desconeixem. Si ens la facilita, procedirem a incluir-lo en el grup
corresponent.

Ja tenim loteria, tot aquell que ens vulgui ajudar a vendren, que passi pel local a
recollir-ne un talonari. I el que vulgui comprar-ne que no esperi a darrera hora no sigui que
s'esgoti.
16 EDICIÓ DE LES SORTIDES CONJUNTES- Diumenge 23 d'octubre
Enguany organitzada per nosaltres ens trobarem a les 8'30 del matí, a l'Era
del castell els ciclistes d'Altafulla, la Pobla de Montornès, la Riera de Gaià i
Torredembarra.
Farem la fotografia del grup de participants al que seguirà un tomb simbòlic, tot
passant pels pobles ementats, amb bicicleta, per acabar amb l'esmorzar de germanor a
l'Hotel “La Torreta”

15 Edició. Any 2010 - Torredembarra

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 regularment estrenem o canviem components. Entre nosaltres
constituïm un veritable mercadet del que en podem treure tots profit.

550 Euros

600 Euros

350 Euros

375 Euros

450 Euros

Per totes les ofertes , raò i persona de contacte : Antoni Ramírez . Tel 677 85 32 38

LOCAL SOCIAL
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 hi 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
Actualment podem dir que gairebé ja hem fet i provat totes les peces d'equipació
relacionades amb el nostre esport. També xandalls i les samarretes de
treking/senderisme.
Estem molt contents de la qualitat dels teixits així com de les badanes i significar
que resulten a uns preus molt económics ( tenint en compte els preus de mercat) i apart
el poder gaudir de tota l'equipació personalitzada amb els nostres colors.
Notificar-vos, que intentem tenir un mínims d'estocatge de les peces i talles més
usuals però donat que es necessiten 5 setmanes per servir-nos una comanda i un minim
de 6 unitats d'un mateix model,us demanem que aneu fent les vostres previsions,
reserves i comandes amb prou antel·lació.

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
Josep Mª Gornals
Federico Bendicho
Rafael Jerez
Jaume Closas
Francesc Griñant
Ildefonso Cuesta (Penya infantil) ( 977 652 393)
J. A. Araquistán
Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)
Rafa Jerez
Ernest Fernández ( Penya solidària)
Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
Adreça internet:
pcaltafulla.org
o
pcaltafulla.cat

