
BUTLLETÍ  INFORMATIU 
1/2012

MALLOTS DE LA PENYA I PEDALADES   …. per tot arreu

D'ençà la tramesa del darrer butlletí la Penya ha continuat amb la seva activitat, 
molt activa en totes les  seccions, fent que els nostres mallots hagin estat “embaixadors 
d'Altafulla” a molts indrets del país.

Si fem un repàs  trobem:

En primer lloc felicitar-nos per l'excursió social al Priorat, on el grup de carretera, el 
de BTT, el de senderisme i el d'acompanyants tingueren la seva “particular” agenda amb 
un esmozar i dinar de germanor conjunt.



 

El grup de carretera continua una  bona participació amb dos nivells prou diferenciats i 
gent motivada amb reptes personals. Fer especial menció al company Julio Solanes ( per 
la seva participació i meritoria posició final a la Barcelona-Perpinyà-Barcelona de 600 km). 

I a d'altres que també han pres part a marxes cicloturistes com : Montsec-Montsec , 
Terra  de  l'aigua  ,  La  Bonaigua  ,  Sant  Magi  de  la  Brufaganya,  La  Tres  Nacions,  la 
Quebrantahuesos, la Verge de Ribera ( amb trofeu a la Penya per ser el club participant 
més llunyà, i a la Mireia i l'Ernest per les seves classificacions a la bandera verda).

D'aquesta secció, sota la “batuta” del Benja s'organitzà una nova estada a Lleó 
amb 5 etapes per bonics indrets combinant: cultura, esport, gastronomia i bon rotllo.

Els més “agossarats” feren una nova clàssica: Altafulla – Cim Montcaro – Altafulla 
de 260 km, d'una tirada. I d'altres a la Pirenaica 2012.



També força nombròs i amb cares noves el grup de BTT. 
Aquí la Mireia i l'Ernest també han suat i defensat els nostres colors a : 1ª marxa de 

la Calç a Tarrès, Missatgers del Cister, Vall del Corb i Senders del Dip a Pratdip.
L'Eduard Inglès (va pendre part a Vallnord al campionat d'Espanya de descens)

Membres d'aquest grup varen organitzar, realitzar i assolir  l'anomenada “Ruta del 
Cid” (Burgos – Altura (Castellò)). Tot passant per bonics indrets desconeguts i abillats amb 
vestimenta especial per l´efemèride.

Amb el bon temps estiuenc entre setmana ja s'ha instaurat els dijous per la tarda 
per sortir tot aquell que pugui sortir. I  també tindran lloc les anomenades nocturnes.

Menció  també  per  l'Oriol  Campoy  per  l'organizació  i  control  (sota  suport  i 
col.laboració amb l'ajuntament de l'anomenada: Sortida pels camis d'Altafulla amb BTT). 

Una primera ja celebrada amb la fotografia que segueix a continuació.



Salut i cames per a tots...... Encara hi han 5 socis que, a dia d'avui,  porten el 100% 
de les sortides i encapçalen la classsificació dels punts: Rafa Jerez, Esteban Rubio, Jesús 
Tolin, Salvador Pelaez i Salvador Llorens.

        

                                 
        Per  la seva part la secció de senderisme i la Penya Infantil ( de la que en son 
membres bona part del grup de muntanya) amb la finalització del curs escolar i l'arribada 
de l'estiu s'han agafat unes merescudes “vacances”.'

La  secció  de  senderisme també  compta  amb  el  seus  membres  “d'èlit”  que  es 
preparen per a dures curses de muntanya com també proves d'orientació.Cas de l'Albert 
Cañas que va aconseguir acabar la Carros de Foc.



PENYA SOLIDARIA

Continuem arreplegant  totes  aquelles  bicicletes  que  han  quedat  arraconades  u 
obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar i fer-les altre cop actives 
van  destinades  a  satisfer  les  necessitats  d'aquells  que  no  tenen  prou  recursos  per 
comprar-ne. 

Properament 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

COMUNICATS DIVERSOS ALS SOCIS

1-LOTERIA 2012
Enguany per  tal  d'estalviar  costos  /  feina  i  agilitzar  la  gestió  actuarem de la  següent 
manera:

Vendrem dècims sencers a aquells socis/simpatitzants que ens ho comuniquin.
Farem talonaris de participacions nomès per aquells socis/ simpatitzants que 
estiguin disposats a col·laborar, ens ho diguin i s'hi comprometin amb la venta.
Al poble ( nomès 4 o 5 llocs) i al local de la Penya tindrem butlletes sueltes.
Com a plaç final per encarregar talonaris sencers, el 25 d'agost. 
Com a plaç final per encarregar dècims el 8 de desembre.
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració

2- ASSEMBLEA – Junta nova
Ja us podem avançar, que en la propera Assemblea ( a finals d'octubre) caldrà escollir 
nou president, secretari i tresorer.

3- 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.

4- OFERTA de salut . TEST BIO-ENERGETIC
El  soci,  Toni  Navas  (Terapeuta,  reflexologia  i  quiromassatgista)  ens  ofereix  els  seus 
coneixaments  i  serveis  en  :  TEST  BIO-ENERGÈTIC,  MASSATJE  TERAPEUTIC, 
MASSATJE  LINFATIC,  MASSSATJE  ESPORTIU,  MASSATGE  CIRCULATORI, 
QUIROPRÀCTICA I REFLEXOTERAPIA. ( Amb un 25% de descompte per a tos els socis 
i familiars). També realitza serveis a domicili. 

Tel. Contacte 630 837 635 ( Torredembarra) per mail: tnavas_62@hotmail.com

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.



JUNTA i col·laboradors:
President “Vacant”
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  
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