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SALUTACIÓ
Arriba l'excursió 2002 !!!
Uns mesos d'abril i maig plens d'activitat ens duran cap a la tradicional excursió de primers de juny. L'excursió,
com sempre, combinarà la part esportiva amb la d'oci i cultura per fer-la atractiva i amena per a tothom i en
aquesta ocasió ens portarà a conéixer una mica la comarca del Matarranya, visitant indrets tan bonics com
Calaceit, Beseit i Vallderroures. Al segon full d'aquest butlletí hi trobareu tota la informació al respecte.
Entre la primera sortida de l'any (amb una participació de 51 ciclistes, incloent 5 fèmines) i la sortida Conjunta
de les 3 Penyes del passat 5 de maig (on vam ser majoria amb una participació de 44 ciclistes i les mateixes 5
fèmines) ja han passat força diumenges, però l'empenta i ganes de pedalar de la nostra gent no ha minvat el
més mínim.
A l'hora d'escriure aquestes ratlles, després de quasi mitja temporada, ja són 76 els socis que almenys han
pres part en alguna sortida i encara mantenim una altíssima participació mitjana de 40 ciclistes per excursió.
També podem donar com a consolidada la participació de les nostres fèmines, les quals ja s'atreveixen a
participar en sortides de 100 Qm per carretera i al grup de BTT s'enfronten amb les inclemències
meteorològiques, les pedres i el fang com qualsevol altre company dels més experimentats.
El grup A segueix preparant els seus objectius més forts que encara estan per arribar durant els propers
mesos (Trencacadenes, Quebrantahuesos, Tres Nacions, ...) Alguns components d'aquest grup ja han participat
en alguna marxa destacada com la Trans-Catalunya i d'altres de les quals encara no ens han passat informació.
En propers butlletins us donarem detalls de la cóm li van les coses al camp competitiu al nostre company Moreno
així com el Jaume Bru a la BTT. També cal felicitar l'Albert Vidal, que ja s'ha estrenat amb èxit (va ser el
primer de la seva categoria) a la primera cursa en què participava aquest any.
Al grup de BTT continuen fent-se sortides extra que recordarem durant força temps, com la d'aquest any de
Sabadell preparada pel nostre "amic dels rius" Vicenç Micó, que va fer creure a més d'un que es trobava fent
algun Raid Verd d'Aventura pel nombre de vegades que vam creuar rius, caminat amb la bici a coll... tot enmig
d'un marc natural incomparable. Uns quants companys estan preparant una nova edició del Camí de Santiago en
BTT per finals de juny, tanmateix n'hi ha d'altres que canviaran la BTT per les sabatilles per fer-ho caminant.
Ja ens ho explicaran després de l'estiu.
Aquest mateix mes de maig uns quants companys de carretera duran a terme una aventura particular, reseguint
el trajecte de l'Ebre des del seu naixement fins el mar.
No oblidem les activitats de ciclisme de base ni la participació de la Penya en actes festius (pedalada popular
del dia de l'Olla) i de col·laboració amb el nostre Ajuntament.
De tots aquests esdeveniments esperem poder-vos comunicar uns resultats satisfactoris al proper butlletí, que
vindrà a anunciar la nostra Diada. Mentrestant bon estiu i no deixar de recordar l'ús del casc i respectar les
normes de circulació (el company J.MªVidal ens ha portat un article interessant al respecte de la normativa de
circulació que podeu trobar al local social)

La Junta

ACTIVITATS REALITZADES

Abril - Dia 14. Sortida extra en BTT a Sabadell

Dia 28. Cursa de Vic (Albert Vidal - 1º lloc de la seva categoria)

Maig - Dia 5. Sortida conjunta de les 3 penyes (Aquesta edició organitzada per La Pobla).
Dia 5. Trans-Catalunya

PROPERES ACTIVITATS

Maig - Dia 12. Marxa BTT Vendrell-Montserrat tbé. Marxa BTT Cabreres
Dia 19. Ruta del Císter en BTT
Dia 12. Ruta dels Alfacs, tbé. Marxa Terra de Remences
Dia 19. Trencacadenes
Dia 26. Marxa de Requena
Juny - Dia 1. Marxa Cicloturista La Bonaigua
Dia 2. Excursió 2002 a Alcañiz-Vallderoures-Beseit
Dia 9. Marxa Melcior Mauri
Dia 16. Ruta de les Tres Nacions
Dia 22. Marxa Quebrantahuesos
Dia 30. Marxa de l'Alt Berguedà
Juliol - Dia 6. Clàsica Jesús Loroño
Dia 7. Marxa Tarragona
Dia 14. Ruta dels Monastirs
Dia 21. Marxa Terres de l'Arròs, tbé. Ruta dels Quatre Cims
Dies 22 al 1 agost. Camino de Santiago (grup BTT).
Dia 28. Ruta del Vino, tbé. Subida al Pico Veleta
Agost - Dies 5 al 10. Volta CT al Cor de Catalunya
Dia 18. Marxa Pedro Delgado
Dia 25. Marxa Ciudad de Soria

SORTIDES-PUNTUACIÓ
A data 5 de maig hi ha 20 socis amb una regularitat que ronda el 90%, amb un promig de 40 participants per
sortida i un total de 76 socis que han participat ja en alguna sortida.

ROBA
La propera comanda es tancarà el 15 de maig, encara teniu uns dies per fer la vostra reserva de roba. 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
RAFAEL MELLADO (977.225.913): Bicicleta T-52 / Quadre Reynolds / Grup Shimano 105 / Canvis STI 8v / Rodes per
estrenar ---- 541 euros
Diverses sabates per BTT / Talles de la 38 a 41 ---- 18 euros/parell

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)
Secretari: Albert Cañas (977.650.482)
Vocal grup A: Daniel Vidal (977.341.503)
Vocal: Esteban Rubio (977.656.039)

Vicepres./Vocal grup B: J.J.Sirvent (977.656.065)
Tresorer: Guillermo Alonso (977.650.271)
Vocal BTT: Diego Rubio (977.652.831)

PENYA CICLISTA ALTAFULLA

EXCURSIÓ A CALACEIT, BESEIT
I VALLDERROURES
DIUMENGE, 2 DE JUNY DE 2002

PROGRAMA:
6:30h - SORTIDA D'ALTAFULLA (PARADA D'AUTOBUSOS)
8:30h - ARRIBADA A CALACEIT I ESMORZAR AL BAR "RACÓ DE L'AVI"
9:30h - SORTIDA DELS CICLISTES
ACOMPANYANTS VISITA GUIADA PER CALACEIT I BESEIT
 14:30h - DINAR A LA "FONDA RODA" DE BESEIT
SORTEIG D'OBSEQUIS A LA SOBRETAULA
EN FINALITZAR, VISITAREM VALLDEROURES
 20:30h - ARRIBADA A ALTAFULLA




INSCRIPCIONS:




DISSABTES 18 I 25 DE MAIG DE 18 A 20h AL LOCAL SOCIAL DE LA
PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ S/N)
PREU: 21 EUROS (3.500 ptes) INCLOU AUTOCAR, ESMORZAR, DINAR I
VISITA TURÍSTICA
PLACES LIMITADES

SERÀ IMPRESCINDIBLE ABONAR EL PREU DE L'EXCURSIÓ A L'HORA D'INSCRIURE'S

TELÈFONS D'INFORMACIÓ:
 DINO ALBALADEJO: 977.65.12.96
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71

Programa de la Jornada
6’15 h. Carregar bicicletes al cotxe escombra.
6’30 h. Sortida amb autocar des de la parada de l’autobús.
8’30 h. Arribada a Calaceit.
- Esmorzar conjunt de ciclistes i acompanyants.
9’30 h. Sortida dels ciclistes.
10’00 h. Sortida dels acompanyants.
Acompanyants:
Visita guiada i comentada per la població de Calaceit.
Desplaçament en autocar fins a Beseit.
Visita Guiada i comentada per Beseit.
Ciclistes:
Existeixen dues opcions de recorregut, un de 50 qm. i un altre de 82 qm.
(veure contraportada)
Les poblacions més importants per la que passaran ambdos recorreguts són:
Calaceit, Torre de Compte, La Fresneda, La Portellada, Vall-de-Roures i
Beseit.

12’30 h. Arribada dels ciclistes que optin pel recorregut curt.

- Servei de dutxes.
13’45 h. Arribada dels ciclistes que optin pel recorregut llarg.
- Servei de dutxes.
14’30 h. Dinar de germanor
16’30 h. Sortida en autocar fins a Vall-de-Roures.
- Visita lliure per la població.
18’30 h. Inici del viatge de retorn cap a Altafulla.

Dinar de germanor
Menú
Primers plats
Amanida
Cigrons estofats
Macarrons
Arròs a la cassola

Segon Plat
Ternasco
Conill en escabetx
Xai a la brasa
Pollastre al forn

Postres
Cafés i licors.

