BUTLLETÍ INFORMATIU
1/2015

SALUTACIÓ
Benvolguts amics i amigues, un any mes estem en plena temporada i, aquesta, es una
mica especial ja que com sabeu, es la trentena. Quan s’arriba a aquesta edat es mèrit de
molta gent, de tots i totes. Es cert que amb alguns daltabaixos però, som aquí i plens
d’activitat i això es l’important.
Tot i això, aquestes dates també tindrien que servir per fer un anàlisi de tot allò que
encara no va prou bé. De ben segur que ni hi ha més d’una i que entre tots/totes podríem
fer alguna cosa per tal de millorar-les.
Estem molt a prop d’un esdeveniment important: l’excursió anyal. Voldríem que fos
molt participativa. Es per això que us convidem a anar-hi. Ens ho passarem d’allò més
bé.
La Junta

ASSEMBLEA 2014
Com cada any, el 22 de novembre, dissabte, varem realitzar l’assemblea anyal en la qual
s’informa de la tasca duta a terme durant tota la temporada, es presenten els comptes de
l’exercici econòmic i el pressupost per l’any vinent i es marquen totes les directrius per
a la nova temporada.
Assistiren un total de 32 persones, no son moltes, però es molt habitual que, tot i la seva
importància no ve gaire gent. Tot es va aprovar per unanimitat i a l’hora de substituir al
President, no va sortit cap voluntari ni tampoc cap voluntària pe la qual cosa es va
quedar en continuar, tota la Junta, al menys un any més.

CARTES A ORGANISMES OFICIALS
A suggeriment del soci Josep Maria Boada i per tal de millorar les nostres condicions de
seguretat per les carreteres de les comarques de Tarragona, la Junta va adreçar una carta
al Director de Tràfic, al Departament de carreteres de la Diputació i a la Delegació de
Tarragona de la Federació Catalana de Ciclisme amb la petició d’augmentar el número
de senyals que indiquen l’avançament de ciclistes a una distància d’1,5 metres i
fomentar la informació de la preferència de pas per la resta del grup de ciclistes quan el
primer ha entrat a una rotonda. Pels resultats, sembla que serà una cosa en la qual
tindrem que anar insistint una i altra vegada i a veure si de mica en mica la gent es va
sensibilitzant que, els febles som nosaltres i ens vagin respectant més del que ho fan ara.

SORTIDA pre NADAL
Els grups de muntanya i carretera varem coincidir a Salomó, el dia 13 de desembre, per
celebrar el Nadal que ja estava a sobre. Un total de 56 persones ens varem aplegar
després d’una sortida no molt llarga i en el que, el més important foren els desitjos d’un
Bon Nadal i un Feliç Any Nou.

PLANTADA DEL PESSEBRE
Aquest es pot dir que es l’últim acte de l’any de la Penya. Com ja ve sent tradicional, els
assistents ens reunim al voltant d’una olla de xocolata i una caixa amb coca i després
d’un bon tast, anem amb la canalla a cercar les figuretes que han de formar part del
betlem. Els últims anys es fa mitjançant una tècnica de ‘geocaching’ que consisteix en
cercar unes coordenades on estan situades aquestes figuretes pels voltants de l’Ermita de
Sant Antoni. Els nens s’ho passen d’allò més bé i els grans els acompanyem de bon
grat. L’assistència, aquest any, no fou molt nombrosa (unes 25 persones entre grans i
nens) però ho hauria de ser més perquè es molt divertit.
ACTIVITATS DE LA PENYA
L’activitat més important de la Penya queda reflectida en les sortides de tots els grups
(veure el Llibre de rutes que s’entrega a tots els socis i sòcies al local de la Penya, tots
els dissabtes de 18 a 20 hores). Consulteu la web (www.pcaltafulla.cat).
A més, durant la setmana, hi ha sortides del grup de BTT (pregunteu a Diego Rubio)
els dimarts i dijous i el de carretera (pregunteu a Rafa Jerez) els dimecres i divendres.

PRIMERA SORTIDA!!!
Tal com deia el calendari oficial, el dia 11 de gener va tenir lloc la primera sortida de la
temporada. S’inicia dons un altre any que ens ha de portar pels diferents llocs de les
comarques de Tarragona i també de més lluny ja que de ben segur i, com altres anys,
socis i sòcies participaran en marxes i altres esdeveniments (procurarem donar-li
difusió). També tenim programades sortides extres i l’excursió.

Com ja fa alguns anys ens varen acompanyar els amics de la Penya Ciclista de la Riera
als que els hi donem les gràcies i els hi desitgem que tinguin també molt bona
temporada.
El més important de tot va ser l’esmorzar de Roda perquè de bicicleta ben poca ( un dia
es un dia). En total 76 assistents, fins i tot varem comptar amb en Ton Méndez que,
pocs dies abans, havia patit un infart i que, sortosament ja està bastant recuperat.

Classificació de les sortides (25 primers) a dia 4.05.2015
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RAFAEL JEREZ SANCHEZ
ESTEBAN RUBIO VARGAS
SALVADOR LLORENS SEGURA
JOSE ANTONIO MOLINA ORTIZ
JAUME CLOSAS APARICIO
JOAN JOSEP SIRVENT CALVERA
JESUS TOLIN OLALLA
FEDERICO BENDICHO MONS
JOSE VERON ALCONCHEL
BENJAMIN CARMENES DIEZ
CARMEN MANGLANO DIE
ANTONIO BUDRÍA GARCÍA
RAFAEL GARCÍA BLEDA
ILDEFONSO CUESTA ROMEO
JOSEP Mª FORTUNY CASAS
DIEGO RUBIO VARGAS
JOSEP Mª BOADA ABELLO
SALVADOR PELÁEZ LUQUE
RUBEN RUIZ GARCIA
MIREIA FARRENY PROFITOS
EMILIO MARTINEZ ROSELL
JOAQUIN LECHON PLANTE
AURORA SERRANO AVILA
JOSEP Mª VIDAL SANZ
RAMON AMEZCUA MEDINA
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LA PENYA DIFON EL SEU NOM ARREU: ELS SOCIS I SÒCIES DE VIATGE
Es voluntat d’aquesta Junta reflectir en aquest Butlletí totes les activitats que els socis i
sòcies fan al llarg de l’any portant el mallot de la Penya i que son molt nombroses. Ho
varem iniciar, encara que de forma molt tímida i totalment incompleta, per la qual cosa

hi van haver moltes absències a l’hora de citar-les per desconeixement. Com es molt
difícil tenir coneixement de totes i no volem ferir susceptibilitats, serveixi aquest apartat
per fer reconeixement a tots els socis i sòcies que quasi totes les setmanes porten el
nom de la Penya arreu. Moltes gràcies.

La Penya recomana:
- Utilitzar roba de la Penya
- A les sortides no beure alcohol o, com a mínim, beure amb moderació i sobretot
abstenir-se de begudes d’alta graduació

4a MARXA DELS CASTELLS DEL GAIÀ
El dia 25 de gener, .l’Ajuntament d’Altafulla organitzà la marxa dels Castells, aquest
any es la 4a. La Penya Ciclista hi col·labora en la seva organització, ajudant a decidir
l’itinerari, marcant circuits i recollint les fites. També els socis que hi volen assistir,
canvien, per un dia, la bicicleta per la caminada. Al final de la marxa hi ha una
calçotada que acostuma a estar molt bé i que permet, en acabar, als amics i amigues
gaudir d’una estona més de conversa. Fins l’any següent!!.

PRIMERA SORTIDA A CAMINAR
El 27 de febrer va tenir lloc la primera sortida per la Serra de Miramar. Una excursió
preciosa que va permetre, tot caminant, per dalt la serra, observar tota la Conca de
Barbera i fins als Pirineus a l’esquerra i l’Alt Camp fins al mar a la dreta. El Tossal
Gros es el punt mes alt que es troba (mes de 850 m), un magnífic balcó per gaudir d’un
gran paisatge. Fins a la propera!.

CALÇOTADA
Com ja ve sent habitual en els últims anys, la Penya organitzà una calçotada, el dia 28
de març, a la qual hi assistiren un total de 50 persones. Bona conversa i bona teca al
Casal de Ferran, on l’amic Josep Suñé ens ajuda a obrir les portes per gaudir d’un bon
lloc i al final una foto aprofitant el bon coloret de cara per l’acció vasodilatadora de la
salsa i el vi.

SORIDA ESPECIAL A BECEITE
El dia 12 d’abril varem organitzar una sortida al poble de Beceite. Tan el grup de
carretera, com el de muntanya i el de senderisme van tenir l’oportunitat de gaudir d’uns
paisatges realment preciosos i al final, i com no podia ser d’altra manera, un bon dinar a
la Fonda Roda. Bastants socis i sòcies recordàvem encara la sortida que havíem fet al
mateix indret uns anys abans.

LLICÈNCIES
Tots aquells socis “actius” han d’obtenir la llicència de la Federació de Ciclisme o de la
FEEC, segons l’activitat que practiquen, per tal d’estar protegit, cas de tenir un accident.
A la seu de la Penya es pot tramitar la seva obtenció, per la qual cosa teniu que abonar

prèviament la quota, en efectiu (dissabtes de 18 a 20 hores) o mitjançant ingrés al
compte corrent. Es responsabilitat de cada soci/a d’assegurar-se la cobertura de
danys a tercers i propis.

REVISIONS
Es recomana la revisió mèdica que inclogui una proba d’esforç, per a tots els que fan
una activitat física intensa. La Penya gaudeix d’un tracte preferencial a la Unitat de
Medicina Esportiva del Hospital de Santa Tecla (Telèfon 977 259900, extensió 3550).
La prova recomanada es la valoració funcional IIb (per als ciclistes d’alt rendiment la
III) que inclou una ergometria màxima i que te un preu de 93 € pels socis (i 83 per als
que viuen a Tarragona si porten un justificant de l’Ajuntament d’aquesta Ciutat).

COMUNICAT AMB LA PENYA!!
Per tal de conèixer amb més detall tot el que es refereix a la Penya et recomanem
contactis amb la web www.pcaltafulla.cat i el facebook. Facilita’ns una adreça
electrònica per fer-te arribar el butlletí i altres comunicats.
Facilita’ns tots aquells canvis que s’hagin produït per tal d’actualitzar les dades.
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EXCURSIO SOCIAL 2015
DIUMENGE 7 DE JUNY
Sortida de la parada d’autobús direcció Torredembarra a les 6,00 hores
(càrrega de bicicletes a partir de les 5,45)

CALDES DE MONTBUI

PREU: 30 Euros
INSCRIPCIONS: Local Social (Centre d’Entitats) els dissabtes 16 i 23 de maig de 18 a
20 hores
Sortida dels grups de carretera i BTT
Sortida de senderisme (recorregut fàcil)
Visita cultural guiada per als acompanyants
Dinar de germanor i tornada cap a casa
Menú: A escollir en el moment de la inscripció (1r: pica-pica, 2n: carn o peix)

