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SALUTACIÓ
Hola amics i amigues!. Sembla que fa quatre dies que vàrem iniciar la temporada i ja
quasi som al final de la mateixa. El temps passa volant i de ben segur que ho hem
aprofitat ja que la participació ha estat, un altre any, molt bona. Ara ja no sols amb el
calendari dels diumenges, també son molts els que surten entre setmana, tan de carretera
com de muntanya, de tal manera que s’ha convertit en un no parar.
A més de les sortides habituals, també han estat molt participatives les activitats
extraordinàries com la calçotada i l’excursió anyal. Aquest any volem fer esment a un
esdeveniment especial: l’organització del Open infantil de BTT dins de la Copa
Catalana infantil de BTT. Tanmateix han resultat molt nombroses, la participació de
socis i sòcies, a marxes realitzades arreu de Catalunya i Aragó, on el mallot de la Penya
llueix d’una manera especial. A tots/totes moltes gràcies per fer la Penya una mica més
gran.
A la recta final hem de subratllar la que, possiblement, sigui l’activitat més important de
tot l’any: la XXXII Pujada a l’Ermita de Sant Antoni i la Diada de la Penya amb el ja
típic sopar de germanor i entrega de regals. El proper dia 8 d’octubre celebrarem
aquesta efemèride, esperem comptar amb tots vosaltres, per a que sigui el més lluïda
possible.
A finals d’octubre, convocàrem l’assemblea que, com ja sabeu, es el lloc on tothom pot
suggerir tot allò que cregui convenient per la bona marxa de la Penya. Aquest any es
produirà també la renovació de la Junta. Serà molt important la vostra participació a fi i
efecte que, noves companyes i companys, s’ofereixen per a treballar i aconseguir que la
nostra Penya continuï sent de les millors o la millor.
La Junta

TRASPÀS D’EN CINTO TOMÀS
El proppassat 11 de juliol, ens va deixar Cinto Tomàs, persona entranyable i molt lligat
a la Penya. Assistia a tots els actes més rellevants, tot i no gaudir d’un bon estat de salut
des de feia temps i ens recitava poesies ja que era una de les altres aficions que tenia.
Tot just feia menys de tres mesos que també ens havia deixat la seva dona, Francisca
Benaiges, a la que tan s’estimava.
En Cinto havia sigut un gran corredor de bicicleta, un molt bon casteller i, tots aquests
anys, un inspirat poeta.
La Penya li havia dedicat un senzill homenatge a la Diada de 2014, on hi havia assistit
tota la família per acompanyar-lo i on es va posar de manifest l’estima que li teníem.
Cinto, gran amic i company, mai t’oblidarem!. Descansa en pau!
PRIMERA SORTIDA DE L’ANY
El dia 10 de gener va tenir lloc la primera sortida de la temporada. Com ja ve sent
habitual amb la participació dels companys de la Penya Ciclista de la Riera i aquest any,
amb la novetat de incloure-hi també a la sortida, el grup de senderisme. Més de 70
amics i amigues ens vàrem trobar al Càmping Santa Eulàlia per l’esmorzar tot i
desitjant-nos una bona temporada.

CALÇOTADA
Com ja ve sent un costum, el 12 de març i al Centre Social de Ferran, va tenir lloc la
calçotada. Unes 65 persones vàrem gaudir de bona teca i companyia (l’últim acte
organitzat per la Penya que va assistir el nostre amic Cinto).
Donem les gràcies als amics de Ferran, especialment a Josep Suñé per la seva
hospitalitat.
Com sigui que alguns companys s’han queixat que no poden assistir-hi per la limitació
de l’aforament del local, volem suggerir que, si es continua realitzant, es podria anar als
voltants de l’Ermita de Sant Antoni on la cabuda es molt superior.
OPEN BTT INFANTIL A ALTAFULLA
Organitzat per la Penya Ciclista, l’Ajuntament d’Altafulla i la Federació Catalana de Ciclisme,
el proppassat 24 d’abril, va tenir lloc un Open Infantil de BTT al Parc del Safranars. Aquesta
proba formava part de la Copa Infantil de BTT catalana. L’objectiu més important d’aquestes
proves es introduir a la pràctica ciclista als més joves i crear afició.
. Mes de 100 nens i nenes, arribats d’arreu de Catalunya, a més dels participants del mateix
poble, varen participar en les diferents categories i varen poder gaudir d’un escenari magnífic

preparat, especialment, per aquesta ocasió. La imatge d’un munt de bicicletes, amunt i avall pels
camins que formaven el circuit d’un kilòmetre i mig, se’ns faran inoblidables.
Com moltes vegades succeeix, això no hagués estat possible sense l’ajut de molta gent.
Persones que es mouen amb l’únic interès que tot surti bé, per tal que la Penya Ciclista i el
poble d’Altafulla llueixi a una bona alçada. Mes de 20 voluntaris i voluntàries acudiren no
solament el dia de la prova, també dies abans per tal de preparar els camins que havien de
constituir el circuit i que requeriren molta feina. A tots ells i elles els hi volem donar les gràcies.
Sense la seva participació, això no hagués estat possible.

SORTIDA ESPECIAL AL BALNEARI DE CARDÓ
Volem fer esment a la sortida extra que, el proppassat 28 de maig, van fer alguns
companys del grup de carretera, al Balneari de Cardó. Indret desconegut per molts dels
participants i que va deixar un gust especial per l’espectacularitat del paisatge. Una
sortida rodona i per a recordar.

EXCURSIÓ SOCIAL 2016
El lloc escollit aquest any fou Igualada. Com altres anys, un bon grapat d’amics i
amigues, ben d’hora, el passat 5 de juny, vàrem agafar l’autocar que ens havia de portar
al nostre destí. Com sempre també, ens vàrem dividir en quatre grups: el cultural que va
visitar el casc antic de la Ciutat i el Museu de la Pell. El grup de senderisme que va
arribar fins Els Esgavellats (uns 13 km). El grup de BTT que va anar al Castell de Rubió
(38 km) i, el grup de carretera, amb una etapa que resultà molt dura pel seu desnivell,
pels voltants de Montserrat (85 km).
Al migdia, unes 65 persones, ens reuníem pel dinar de germanor en un Hotel de la
Ciutat.
Creiem que també va ser un molt bon dia no solament de ciclisme, també de relacions
personals que fan, any rere any, un bon motiu per ajuntar-nos.
Donem les gràcies a tots aquells que varen participar en l’organització i bona marxa
d’aquesta excursió: Benjamin Cármenes, Dolors Prades, Toni Budria, Carmen
Manglano i Josep Maria Fortuny.

PARTICIPACIÓ AL CAMPUS ALTAFULLA
Com altres anys, al mes de juliol, la Penya va participar en el Campus d’estiu que
s’organitza a Altafulla. Companys nostres (Carmen Manglano, Federico, Diego,
Esteban i l’Ilde) van aprofitar per explicar a la canalla, el funcionament de la bicicleta,
com es poden solucionar petites avaries i també van fer sortides pels voltants d’Altafulla
amb l’objectiu de crear afició. Va ser un èxit de participació.

RECORDEU!!!
L’activitat de la Penya queda reflectida en 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 i que també es pot
consultar a la web (www.pcaltafulla.cat)
A més, durant la setmana, hi ha sortides extraordinàries tots els dimarts i dijous del
grup de BTT (pregunteu a Diego Rubio) i els dimecres i divendres de carretera
(pregunteu a Rafa Jerez)
Faciliteu a la Penya els canvis d’adreça electrònica i compte bancari
S’aconsella una revisió en un centre de medicina esportiva (la Penya compta amb un
acord que inclou un preu especial pels seus socis i sòcies amb la Unitat de Medicina
Esportiva de la Xarxa Santa Tecla)

La Penya demana:
- 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

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.

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.
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DIADA DE LA PENYA CICLISTA
Dissabte 8 d’octubre de 2016
XXXII PUJADA A L’ERMITA DE SANT ANTONI

Programa de la Pujada:
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 minut.
Hi hauran dues llistes de temps, una per a cada modalitat i es podrà
participar, si es vol, a les dues. Hi hauran trofeus pels primers participants
en les dues categories i per home i dona.
En finalitzar, repartiment del regal en record de la Pujada i també coca,
cava i xocolata

20,45 hores Sopar de germanor:
Bufet Altafulla (menú: bufet lliure)
En finalitzar entrega dels premis de la temporada i sorteig de dos
pernils
Preu: 20 euros (en el moment d’apuntar-vos digueu amb qui voleu compartir la taula)
INSCRIPCIONS AL SOPAR: Local Social (Centre d’Entitats) els
dissabtes 24 de setembre i 1 d’0ctubre de 18 a 20 hores
Us hi esperem!!!

