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SALUTACIÓ 
 

Ja som 188 socis !!!  
Si finalitzàvem l'any 2001 enorgullint-nos de l'important increment de participació pràcticament a totes les 
activitats, aquest 2002 sembla hem engegat amb energies renovades i ganes d'ampliar i millorar el nombre 
d'activitats. 
 
Ni la neu ni el gel, que van deixar els nostres cotxes bloquejats a Vespella, van impedir la celebració del 
tradicional esmorçar pre-Nadal amb una notable participació donades les inclemències meteorològiques d'aquell 
cap de setmana, això era un prel·ludi del bon començament de temporada que estem tenint. 
 
El passat 13 de gener va tenir lloc la primera sortida de l’any amb una participació rècord de 51 ciclistes, 
d'entre els quals cal destacar la presència de 5 fèmines; realment no es podia començar millor. Com és habitual 
els grups de carretera i de muntanya vam realitzar una pedalada conjunta, en aquesta ocasió fins a La Secuita, 
on va tenir lloc el tradicional esmorzar de germanor. 
 
A l'hora d'escriure aquestes ratlles, després de dos mesos de temporada i 9 diumenges, ja són 70 els socis que 
almenys han pres part en alguna sortida, amb una impressionant mitjana de 43 ciclistes per excursió superant 
amb escreix tots els rècords d'anys anteriors. Si aquest fet és important, encara ho és més la consolidació del 
grup de noies, que ja representen el 10% de la gent que és habitual a les sortides. 
 
El grup A, si bé no tan nombrós com en anteriors edicions, continua fidel a la seva màxima de fer molts Km en 
poc temps aturant-se únicament uns minutets per fer un café, amb vistes a estar en plena forma per les 
marxes de fons de la temporada, com la mítica "Quebrantahuesos". Per altra banda, ens trobem amb uns grups 
B i BTT en expansió i amb unes participacions altíssimes, el que genera no poques dificultats per trobar llocs 
adients per esmorçar i fer caliu tot el grup.  
 
Portem ja un bon nombre de llicències tramitades (pregunteu-li al Juanjo...), sobretot no espereu a l'últim 
moment per fer-la aquells que volgueu anar a alguna marxa, i els altres penseu en l'obligació actual dels ciclistes 
de disposar d'assegurança per circular per carretera. 
 
La Junta també ha fet un important esforç per intentar millorar el llibre de rutes d'enguany, canviant alguns 
formats, amb nous croquis per a les sortides de muntanya, ... i previssió de fer-ne en propers anys per a les 
sortides de carretera, actualitzant també els perfils altimètrics (s'accepten voluntaris !! ). 
 
La Penya també té el seu raconet dins les emissions de la recentment nascuda Ràdio Altafulla, on de moment 
s'informa  dels recorreguts del diumenge corresponent dels diversos grups que conformen la nostra entitat. 
 
Tot això ens fa ser optimistes de cara a aquesta temporada que hem encetat, on la Penya no només té l’objectiu 
de sortir a muntar en bicicleta, si no també d’esser un lloc d’integració, de participació i de mitjà per a 
organitzar activitats alternatives al ciclisme i que ajudin a fer més gran el nostre poble. De tots aquests 
esdeveniments i altres podeu ser partíceps visitant la nostra pàgina web teclejant  www.tinet.org/~pcaltafu 
 
 

La Junta   



ACTIVITATS REALITZADES 
Desembre 2001 - Sortida Pre-Nadal a Vespella. 

               Excursió a peu i en Bicicleta pel Montsec. 
Gener -  Dia 13. Primera sortida de l'any 
Febrer - Challenge de La Canonja Març - Copa Catalana (Ponts) 
Març -  Dia 10. Cursa de la Copa Catalana de BTT a Ponts  

Dia 17. Bicicletada popular "Dia de l'arbre" 
 
PROPERES ACTIVITATS 
Abril -  Dia 14. Sortida extra en BTT a Sabadell / Dia 28. Marxa Ribera d'Ebre 
Maig -  Dia 5. Sortida conjunta de les 3 penyes (Aquesta edició organitzada per La Pobla). 
 Dia 12. Marxa BTT Vendrell-Montserrat / Dia 19. Ruta del Císter en BTT 
 Dia 12. Ruta dels Alfacs, tbé. Terra de Remences / Dia 19. Trencacadenes / Dia 26. Marxa del Mestral 
2 de Juny - Excursió 2002 a Alcañiz-Vallderoures-Beseit . En el proper butlletí rebreu tota mena 
d'informació al respecte, aneu reservant aquesta data a les vostres agendes!!!  
 
SORTIDES-PUNTUACIÓ 
A data 15 de març hi ha 22 socis amb una regularitat que ronda el 100%, amb un promig de 43 participants 
per sortida i un total de 70 socis que han participat ja en alguna sortida. 
 
LLICÈNCIES 
La Penya porta tramitades un total de xxxxxx llicències: 
Xxxxxxxx de Master 40 / xxxxxxx d'Èlit / xxxxxxxx de lleure BTT i xxxxxxx de cicloturistes 
Tots aquells que encara no la tingueu i us la volgueu fer podeu contactar amb el Juanjo Sirvent. Aprofiteu per 
federar-vos i beneficieu-vos dels 6 euros amb que la Penya subvenciona a tots els socis federats. 
 
ROBA 
Tot i que encara tenim força peces en stock, penseu que d'aquí pocs mesos es farà una nova comanda, tot 
pensant en l'estiu. Feu la vostra reserva amb antelació. Aprofiteu per vestir amb els colors i nom de la Penya i 
gaudiu d'uns materials de primera qualitat. 
 
MERCAT D'OCASIÓ 
 DANIEL VIDAL (977.341.503): Forquilla suspensió BTT Rock Shok MAG 21 (oli-aire) diàmetre 11/8 ---- 120 euros 
 DANIEL VIDAL (977.341.503): Bicicleta T-58 / Quadre columbus Gara OLMO / Triple plat 8v / Grup Shimano / Es 

regalen diversos extres ---- 511 euros 
 RAFAEL MELLADO (977.225.913): Bicicleta T-52 / Quadre Reynolds / Grup Shimano 105 / Canvis STI 8v / Rodes per 

estrenar ---- 541 euros 
 FERNANDO VIVES (977.291.120): Bicicleta T-54 / Grup Shimano STI / Triple plat ---- 661 euros 
 Diverses sabates per BTT / Talles de la 38 a 41 ---- 18 euros/parell 

 
APARTAT ECONÒMIC 
Ja hem passat al cobrament els rebuts domiciliats (tothom que hagi canviat de banc o compte corrent que ens 
ho faci saber per estalviar-nos feina i despeses innecesàries). Aquells que paguin en mà ja tenen els rebuts a 
punt al local. 
 
LOCAL SOCIAL 
Tenim el nostre local social obert els dissabtes a partir de les 18 h., a disposició de tots els socis i aquelles 
persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc adient per tot allò que volgueu saber o propossar dins 
de la nostra entitat. 
 
TELÈFONS JUNTA 
President: Dino Albaladejo (977.651.296)  Vicepres./Vocal grup B: J.J.Sirvent (977.656.065) 
Secretari: Albert Cañas (977.650.482)  Tresorer: Guillermo Alonso (977.650.271) 
Vocal grup A: Daniel Vidal (977.341.503)  Vocal BTT: Diego Rubio (977.652.831)    
Vocal: Esteban Rubio (977.656.039) 
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