BUTLLETÍ INFORMATIU
2002 - Nº 3
SALUTACIÓ
Si els primers mesos de l'any van estar plens d'activitat, aquests darrers han confirmat la bona salut del
diversos grups de la nostra entitat, els quals han dut a terme un bon nombre de sortides especials, curses i
marxes.
Pel que fa a l'excursió a Calaceit-Beseit-Vallderroures cal destacar l'alta participació tant al vessant esportiu
com al vessant d'oci. Aquest any vam ser 33 ciclistes (igualant l'anterior récord de l'any 1990), 5 dels quals van
ser fèmines, i 54 acompanyants que van realitzar diverses visites guiades que havíem preparat. El temps ens va
acompanyar i no vam patir cap avaria important, encara que la màquina de l'amic Méndez va voler descansar
abans d'hora... El dinar conjunt també va rebre lloances pràcticament per part de tothom. Realment serà difícil
que en propers anys tot surti així de rodó!!
Si fa tres mesos parlàvem d'un promig de 40 socis per sortida, els mesos d'estiu sembla que no han fet minvar
en la gent les ganes de pedalar, doncs a manca de poc més d'un mes pel final de la temporada aquesta mitja
encara és manté vora els 39 participants!
Destacar les nostres fèmines, què malgrat la calor o la pluja han mantingut el tipus i les trobem ben amunt a la
nostra classificació de la regularitat.
Els companys del grup A ja han deixat enrera bona part dels seus objectius de la present temporada: la
Quebrantahuesos (encara més llarga aquest any!!), la Tres Nacions, la Trencacadenes,... portant el nom de la
nostra Penya per indrets de tota Catalunya i resta de la Península.
Diversos companys dels grups de carretera van dur a terme el passat mes de maig la "Baixada de l'Ebre", des
del seu naixement a Fontibre fins arribar al mar, tot recorrent prop de 700 Qm. També va haver un grup que es
van aventurar a la Marxa de la Sierra de Gúdar... molt més dura del que s'esperaven!
Altres grups de socis del grup de BTT van anar a Santiago de Compostela, uns per la "Ruta de la Plata" (desde
Sevilla) i altres pel "Camí Francés" (desde Roncesvalles). També va haver-hi un grupet que van fer vora 300
Qm peregrinant a peu de Lleó fins Santiago. També s'han dut a terme marxes com la Cabrerès, la VendrellMontserrat i la del Císter.
A la vessant competitiva felicitem l'Albert Moreno, que va fer un meritori bronze al Campionat d'España de
Pista i també bronze a la Puntuació Individual en Pista tot participant amb la Selecció Catalana. També
felicitem l'Albert Vidal, campió provincial de la seva categoria, i la seva germana Judith, que ja s'ha iniciat amb
bons resultats al mon de les dues rodes.
No oblidem les activitats de ciclisme de base ni la participació de la Penya en actes festius com l'organització
de la milla d'altafulla i de col·laboració amb el nostre Ajuntament.
Encara queden algunes marxes i sortides extres en què podeu prendre part abans del final de temporada,

tanmateix us esperem a tots a la XVIII Diada el proper 19 d'octubre. Mentrestant seguiu pedalant i no
deixar de recordar l'ús del casc i respectar les normes de circulació

La Junta

ACTIVITATS REALITZADES

Maig - Dies 25 a 1 de juny. Baixada de l'Ebre

Dia 10. Cursa de Mataró (Albert Vidal - 4º lloc)
Dia 12. Marxa BTT Vendrell-Montserrat tbé. Marxa BTT Cabreres
Dia 12. Marxa Terra de Remences
Dia 18. Cursa de Camp Clar (Albert Vidal - 1º lloc)
Dia 19. Ruta del Císter en BTT
Dia 19. Trencacadenes
Dia 26. Ruta del Mestral.
Juny - Dia 1. Marxa Cicloturista La Bonaigua. Cursa de Badalona (Albert Vidal - 6º lloc)
Dia 2. Excursió 2002 a Alcañiz-Vallderoures-Beseit
Dia 8. Cursa de Camarles (Albert Vidal - 2º lloc)
Dia 9. Marxa Melcior Mauri. Marxa de Salou.
Dia 15. Marxa Sierra de Gúdar.
Dia 16. Ruta de les Tres Nacions. Marxa Racons de la Conca. Cursa de Perafort (Albert Vidal - 6º lloc)
Dia 22. Marxa Quebrantahuesos
Juliol - Dia 7. Marxa Tarragona.
Dia 14. Ruta dels Monastirs. Cursa de Cunit (Albert Vidal - 2º lloc)
Dia 20. Cursa de Camp Clar (Albert Vidal - 2º lloc)
Dies 22 al 1 agost. Camino de Santiago (grup BTT)
Dia 28. Cursa de Vilaseca (Albert Vidal - 3º lloc)
Agost - Dies 3 al 13. Ruta de la Plata (grup BTT)
Dia 4. Cursa de Vilanova i la Geltrú (Albert Vidal - 5º lloc)
Dia 11. Campionat provincial (Albert Vidal - 1º lloc - NOU CAMPIÓ PROVINCIAL)
Dia 25. Sortida extra i conjunta amb P.C.Baix Ebre (Pujada al Mont Caro)

PROPERES ACTIVITATS
Set-

Oct-

Dia 8. Pujada al Turó de l'Home
Dia 15. Marxa Vila de Pineda de Mar
Dia 22. Marxa Ciutat de Tàrrega
Dia 29. Marxa Terres de Lleidal. Pujada cronoescalada al Loreto.
Dies 4-5-6. Sortida extra a Teruel (Grup BTT)
Dia 19. XVIII DIADA DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA - PROGRAMACIÓ ESPECIAL

SORTIDES-PUNTUACIÓ
A data 15 de setembre hi ha 20 socis amb una regularitat que ronda el 80%, amb un promig de 39
participants per sortida i un total de 94 socis que han participat ja en alguna sortida.

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
Tots els socis i sòcies esteu convocats el dissabte 26 d'octubre a les 17:30h de la tarda en primera i única
convocatòria a la seu social. És molt important l'assistència i participació de tothom. L'ordre del dia serà el
següent: Informe de gestió social de l'any - Informe econòmic - Ampliació de la Junta - Planificació temporada
2003 - Torn obert de paraula

ROBA
La propera comanda es tancarà el 26 d'octubre, 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.

LOTERIA DE NADAL
Ja tenim a la venda la loteria de Nadal. Tots els que en vulguin vendre que ens ho facin saber, doncs en tenim
força i és un bon ajut econòmic per les nostres activitats. Aquest any EL Nº DE LA SORT ÉS EL 39820
Degut a un error d'impremta, a les participacions hi consta que aquestes "caduquen als 3", evidentment
vol dir que les PARTICIPACIONS CADUQUEN ALS 3 MESOS

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)

CORREU ELECTRÒNIC: pcaltafu@tinet.org
ADREÇA INTERNET: http://www.tinet.org/~pcaltafu

XVIII DIADA
PENYA CICLISTA ALTAFULLA
DISSABTE, 19 D'OCTUBRE DE 2002

PROGRAMA DE LA JORNADA
PUJADA A SANT ANTONI:




15:30h - Entrega de dorsals a la Pça del Pou
15:45h - Fotografia de grup dels participants
16:00h - Sortida del primer corredor
Darrera l'últim corredor, pujada popular en línia i a l'arribada coca,
xocolata, refrescos i cava per tots els que pugin a l'ermita a fer-nos
costat.

SOPAR DE GERMANOR:


21:30h - Sopar a l'HOSTAL YOLA
A la sobretaula, breu acte protocol·lari d'entrega dels trofeus de la
temporada 2002 i sorteig d'alguns obsequis.



INSCRIPCIONS: DISSABTE 12 D'OCTUBRE DE 18 A 20h AL LOCAL
SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ
S/N)
PREU: 18 EUROS (3.000 ptes)



SERÀ IMPRESCINDIBLE ABONAR EL PREU DEL SOPAR A L'HORA D'INSCRIURE'S

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

