BUTLLETÍ INFORMATIU
2/2013
SALUTACIÓ
El proppassat 2 de juny va tenir lloc l’excursió de la Penya que junt amb la Diada, son
els dos actes més importants que du a terme la Penya al llarg de l’any, a més de
l’activitat que, els diferents grups fan tots els diumenges i molts dels dissabtes.
L’excursió va comptar amb molt bona participació. Els diferents grups atrauen sòcies i
socis interessats en gaudir d’un dia com aquest. Les terres del Monestir de les Avellanes
ens van donar aixopluc, amb una sortida de carretera molt bonica tot i que una mica
dura, el grup de muntanya va estar acompanyat per un amic de la terra i el grup de
senderisme també va gaudir del paisatge. El grup cultural va visitar la ciutat de
Balaguer, capitanejat per la Dolors i acompanyat per un germà de la nostra amiga
Mireia, on van veure tots aquells racons més interessants de la vila.
El número de socis participants es cada dia més nombrós, tant a la carretera com a la
muntanya. Però altres grups com al de la penya infantil, a vegades amb més de 40
participants, es digne de citar per mèrits propis i que intenta crear afició per la bicicleta
entre la mainada. Gràcies al senderisme estem coneixent indrets de les nostres rodalies
veritablement bonics que d’altra manera potser no visitaríem.
Una vegada més podem dir amb molta satisfacció que la Penya gaudeix de bona salut.
Gràcies a la vostra participació i les vostres crítiques que sempre agafem com a
constructives podem anar avançant
I no oblideu altres activitats com la Penya Solidària. Col·laboreu a recollir totes
aquelles bicicletes que ja no fan servei però que encara estan en bon estat. Nosaltres les
revisarem i les farem arribar allà on fan molta falta.
LA DIADA JA ES AQUÍ !
El proper dia 19 d’octubre tindrà lloc la Diada de la Penya. A més de la tradicional
pujada a Sant Antoni (veieu detalls de la mateixa al final d’aquest butlletí), farem el
sopar on seran repartits tots els premis de la temporada: mallot al soci revelació, veterà i
regularitat, regal per aquells que han assolit 25 punts, etc. Esperem, de bon grat, que
assistiu a aquests dos actes!. Entre tots podem aconseguir que aquest dia sigui recordat
com tants d’altres, com un molt bon dia de la Penya.

COMUNICACIÓ ALS SOCIS
Continuem enviant la informació de la forma següent:
- Per mail a tots aquells que en coneixem la seva adreça de correu electrònic (renoveu
aquestes dades!!!)
- Per correu tradicional a tota la resta (a raó d'un exemplar per vivenda).
Recordeu que, per obtenir informació, també comptem amb la web de la Penya
(www.pcaltafulla.org) i el facebook.
Per poder efectuar correctament el cobrament dels rebuts, us demanem que ens faciliteu
un compte corrent o si ho desitgeu podeu fer un ingrés de 20 euros al compte de la
Penya (2100 1133 79 0200045207) indicant el vostre nom i el concepte “quota 2013”.
També podeu passar pel local, tots els dissabtes de 18 a 20 hores i pagar personalment.
Tingueu en compte que, qualsevol pagament que tingueu que fer a la Penya (roba,
quotes, llicències, etc), el millor es passar pel local o ingressar els diners al compte
corrent i us servirà de justificant.
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració

Loteria de Nadal de la Penya: número 51796. Reserveu-la!

PARTICIPACIÓ DELS SOCIS EN MARXES I SORTIDES ESPECIALS
Tal com assenyalàvem a l’anterior butlletí, fem constar totes aquelles participacions
que, els diferents socis de la Penya, han fet fora de programa en el període que va d’un
butlletí a l’altre (com podeu suposar, si no ens ho dieu, moltes vegades no ens
assabentem: jsirvent51@yahoo.es)
Brevet 400 i 600 pels companys Àlex Queralt i Joan Anton Rodríguez
Marxa de Tarragona: Mireia Farreny, Ernest Fernandez, Josep Suñé, Salvador Llorenç,
Hector Caro i Joan Josep Sirvent (2n a la bandera verda: Ernest Fernández, 3a fémina:
Mireia Ferreny, Club més nombrós: PC Altafulla)
Triatló de Cambrils: Alex Jerez
Cronometrada de l’Arboç de Josep Maria Vidal (campió de la seva categoria)
Participació molt especial dels companys Àlex Queralt, Gil Almagro i Joan Anton
Rodriguez a la London - Edinburgh –London, amb un total de 1.428 km realitzats entre
el 28 de juliol a les 7.00 del matí i la nit de l'1 al 2 d'agost a les 00.24h (hora
d'Anglaterra) (vegeu foto)

MERCAT D'OCASIÓ

Si teniu algun material que voleu que surti, aquí reflectit, podeu enviar un e-mail a
l'adreça jsirvent51@yahoo.es, o be ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al local
social. El tracte el faran directament la persona que vol vendre i la que vol
comprar, sense intermediaris.
Aprofiteu aquest aparador que arriba a molta gent que hi pot estar interessada.

LOCAL SOCIAL
El local l'obrim tots els dissabtes a partir de les 18 hores fins les 20 hores i està a
disposició de tots els socis i aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que
és el lloc més adient per a parlar i trobar-se tots els que formem part de la Penya i per tot
allò que vulgueu saber o proposar.
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
Es prega que tots/totes porteu, en les sortides programades, la roba de la Penya.
Amb un intent d’uniformitzar aquesta roba, l’equipament oficial serà el pentatló negre
(per tots igual) i el mallot clàssic blanc (carretera) o vermell (muntanya)
Hi ha un període per a demanar el que necessiteu que serà:
Fins al 30 de març per a la roba d’estiu
Fins al 30 de setembre per a la roba d’hivern

La petició s’haurà de fer al local de la Penya, pagant la meitat de l’import per avançat i
la resta quan la tinguem.
L’entrega d’aquesta roba es farà entre 4-5 setmanes després d’aquestes dates
Es podrà demanar també roba fora d’aquest període tot i que no assegurem l’entrega en
aquest temps determinat. Es prega que feu la previsió de les vostres necessitats.
Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
Adreça Internet: pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat
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DIADA DE LA PENYA CICLISTA
XXIX PUJADA A L’ERMITA DE
ST. ANTONI
Dissabte 19 d’octubre de 2013
Programa
10,00 a 10,30 hores. Recollida de dorsals a la Plaça del Pou
10,30 Fotografia del grup i sortida del grup infantil (tots plegats
amb mares, avis, oncles i padrins)
10,35 Sortida dels corredors amb bicicleta de carretera o BTT
cada 2 minuts. Hi hauran dues llistes de temps, una per a cada
modalitat i es podrà participar, si es vol, a les dues
En finalitzar coca, xocolata, refrescos i cava per a tothom
21,00 SOPAR DE GERMANOR
Restaurant Yola amb Bufet lliure
En finalitzar entrega dels premis de la temporada
Preu: 25 euros
INSCRIPCIONS AL SOPAR: Local Social (Centre d’Entitats) els
dissabtes 5 i 12 d’0ctubre de 18 a 20 hores

Us hi esperem!!!

