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SALUTACIÓ
Hola amics i amigues!
En finalitzar la temporada passada, s’havia de produir la renovació de la Junta, sobretot
un dels càrrecs més importants (tots ho son, tots som necessaris), el de president.
Després d’uns mesos i dos assemblees es va aconseguir tornar a la normalitat en
constituir-se una nova Junta, disposada a treballar i tirar les coses endavant. Aquest fet
va posar en evidència una de les poques febleses que pot tenir la nostra Penya, la manca
de gent que es vulgui posar al davant per tal de fer tot allò que una organització com la
nostra, necessita. No son moltes hores però es un temps que s’ha d’extreure d’altres
activitats.
La Penya es molt gran, més de 260 socis en aquests moments. La formen gent que
estima i practica o ha practicat el ciclisme durant molts anys. Aquesta activitat ha
proporcionat i proporciona moltes estones de satisfacció, salut i benestar que no pot
deixar indiferent a ningú. Però em d’estar disposats a donar alguna cosa, perquè
continuí sent forta i valenta i una de les més importants de la vila d’Altafulla.
Estem a poc més d’un mes de celebrar una altra Diada. Això vol dir que una altra
temporada està a punt d’acabar i, aquesta, ha estat potser la més participativa de totes.
Un munt de gent a les sortides de carretera i muntanya i potser, com ja fa un parell
d’anys que ho vàrem notar, costa una mica més de mobilitzar a la gent pel senderisme
(potser perquè hi ha altres organitzacions que només fan aquesta activitat), tot i que les
sortides que s’han fet aquest any han estat molt boniques i la secció infantil que, encara
que s’ha contactat amb les escoles, no han sigut nombroses, a no ser aquelles, com la
setmana de la mobilitat o les del campus de l’estiu que han comptat amb molta gent.
Continuarem insistint!.
Us esperem el proper dia 7 d’octubre als actes de la Diada!!!
La Junta

PRIMERA SORTIDA DE L’ANY
El dia 8 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. Més de 80
amics i amigues ens vàrem trobar al Càmping Santa Eulàlia per l’esmorzar, tot i
desitjant-nos una bona temporada.

CALÇOTADA
Tot i que els amics de Ferran sempre ens havien rebut amb els braços oberts,
fonamentalment en Josep Suñé, com sigui que alguns companys s’havien queixat que
no podien assistir-hi per la limitació de l’aforament del local, aquest any vàrem decidir
celebrar-la a l’Ermita de Sant Antoni. Apart d’un entorn incomparable augmentàvem la
capacitat per tal que tothom que hi volgués assistir pogués fer-ho sense la temor de que
no hi hagués espai. La sorpresa però, fou que només ens vàrem apuntar unes 50
persones i, encara que ho vam passar d’allò més bé, havíem previst un número superior,
que no es va complir.
Qui sap si, per un altre any, si es vol fer s’haurà d’optar per alguna altra alternativa que
sigui més atractiva.

EXCURSIÓ SOCIAL 2017
El lloc escollit aquest any fou Benavarri. Poble de la Franja de Ponent de la província
d’Osca que, en principi semblava que tenia prou atractiu perquè totes les expectatives es
poguessin complir. El problema fou que a mig camí va començar a ploure i ja no ho va
deixar de fer-ho fins quasi bé el migdia. Això va significar que la sortida en bicicleta i la
ruta de senderisme no es pogués realitzar. Llavors, després d’un bon esmorzar vàrem
anar tots plegats a la visita cultural: un molí d’oli antic, el castell i una fira d’artesans
foren un bon component per passar el dia i, com sempre, després un dinar que va estar
molt bé per emprendre, en acabar, la tornada cap a casa.
Igual que a la calçotada, el número d’assistents va baixar de 65 (2016) a 50, tot i que la
Penya ha fet un esforç prou important, perquè el cost de l’excursió fos molt més baix.

PARTICIPACIÓ AL CAMPUS ALTAFULLA I A LA SETMANA DE LA
MOBILITAT
Com altres anys, al mes de juliol, la Penya ha participat 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. Aquesta activitat es un èxit amb molts nens que
manifesten el seu interès per la bicicleta, un bon escenari dons per a difondre aquest
esport. El mateix podem dir de la nostra col·laboració a la Setmana de la Mobilitat que
organitza l’Ajuntament d’Altafulla i que la sortida amb bicicleta compta amb un bon
número de participants (nens i adults).

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.org). A mes, cada cap de setmana, José Antonio
Molina s’encarrega de fer un recordatori pel WS de la Penya (si ets un ciclista actiu i
encara no hi estàs apuntat, fes-ho)
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)
També hi han sortides extres que s’anuncien, prèviament, al facebook i al ws
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.org 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 7 d’octubre de 2017
XXXIII 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
INSCRIPCIONS AL SOPAR*: Local Social (Centre d’Entitats) els
dissabtes 16 i 23 de setembre (20 euros) i el 30 de setembre (últim dia
per fer-ho, 25 euros) de 18 a 20 hores
*En el moment d’apuntar-vos digueu amb qui voleu compartir la taula

Us hi esperem!!!

