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SALUTACIÓ
Una vegada més, la Penya Ciclista d’Altafulla inicià la temporada el proppassat dia 5 de gener, mal
dia segons deien alguns, no obstant això, a l’hora que tocava, érem més gent que mai a l’era del
Castell per tal de fer-nos la foto abans de sortir. L’etapa no fou molt llarga i sorpresivament la
vàrem acabar sense baixar de la bicicleta ja que per un problema d’hostaleria aliè a l’organització no
vàrem realitzar la parada que tocava a La Secuita. Això va fer que alguns dels ciclistes marxessin
cap a casa sense esmorzar.
De llavors ençà tots els grups han anat realitzant les diferents etapes sense cap entrebanc
important i amb molta participació. El grup de muntanya com sempre molt nombrós, sembla mentida
com engresca això de la "cabreta", l’únic problema que tenen és el perill que algun caçador els
confongui amb un porc senglar, menys mal que la temporada de caça ja ha acabat. Aquest any han
muntat unes sortides especials un cop al mes, per tal de variar el paisatge i que no comencen a
Altafulla, molt bona idea, creiem, per tal de trencar la monotonia, i que comencen a imitar els grups
de carretera.
Els grups de carretera també estan força animats, el grup A sembla que ha reviscolat, ho sabem de
referències perquè als pins no veiem quasi bé a ningú, això si, sense parar, tot d’una tirada, sense
mirar el paisatge, només enfilant el cul del que va davant, en fi, una manera especial de veure el
ciclisme però…. ja es faran grans. Després el grup B que aquest any també compta amb més
participants que mai, sota la batuta del Ton també fan camí i de paisatge no gaire tampoc, això sí,
que l’entrepà de truita no falti perquè no sabrien tornar.
Per a les sortides populars amb BTT que la Penya organitza per a la gent del poble, fem una crida a
tots aquells que tingueu alguna bicicleta vella oblidada per algun racó de casa, o bé algun casc que
no feu servir, perquè ens els feu arribar. La idea és arreglar aquest material per poder-lo deixar els
dies de sortida a aquells que no en tinguin.
Alguns socis com no en tenen prou amb la bicicleta també fan grans caminades. El Toni Budria es
munta unes històries per aquestes muntanyes de les comarques de Tarragona que molta gent hi
participa fins i tot amb els companys i companyes que no van en bicicleta però els hi agrada caminar.
Al local també hi va molta gent. Bon lloc per explicar batalletes. Allí s’organitzen aventures múltiples
per terra, mar i aire. El que no hi falta mai es el Tito, per tal de fer arribar les múltiples queixes de
tots tipus que té i ara a més per presumir de bicicleta (es dels pocs que van d’estrena).
Una vegada més, com a Junta, ens veiem amb la necessitat de recordar als que van per carretera que
tinguin cura del tràfic, els cotxes corrent molt i no tenen gaire cura de les febles muntures, és per
aquest motiu que convé anar ben afilerats i amb casc. Recordem que tot just aquests dies hem
perdut un altre ciclista professional, l’Andrei Kivilev, apart de la pèrdua personal que es irreparable,

ha tornat ha sorgir la discussió de la utilització d’aquest utensili que pot ser molest, sobretot a
l’estiu, però en cas de caiguda pot estalviar algun disgust.
Encara que ja fa uns mesos, no volem desaprofitar l’oportunitat de recordar la pèrdua del nostre
soci de més edat, l’Anton Ballesté, i fer arribar una abraçada a la seva família.
Bé, només ens queda convidar a tots els socis a participar en aquelles activitats de més relleu de la
temporada: la sortida conjunta amb les penyes de Torredembarra i Pobla de Montornès i l’excursió
de l’1 de juny que, aquest any, visitarà terres aragoneses d’Osca. Salut a tothom.

La Junta
ACTIVITATS REALITZADES
Desembre 2002 - Sortida Pre-Nadal a Vespella / Excursió a peu a La Talaia del Montmell.
Gener-Febrer 2003 - Primera sortida de l'any / Excursions a peu a Prades i a L’Albiol.
Març 2003 - Sortida popular en BTT i a peu a Brises.
PROPERES ACTIVITATS

Març - Dia 22. Excursió a peu al Montsant.

Dia 23. Extra grup A: Reus(7:30h)- -Tivissa-Gratallops- -Reus (contactar amb el vocal del
grup A)
Dia 30. Extra BTT a Sabadell (Atenció!! passa d’abril a març) /Sortida popular BTT “Dia de
l’arbre”.
Abril - Dia 6. Sortida conjunta i esmorzar a Prades amb C.C.Bas: Reus(7:30h)-Borges-AlforjaAlbarca-Prades-Poblet-Montblanc-Alcover-Reus (contactar amb el vocal del grup A). Es
faran programes apart.
Maig - Dia 4. Sortida conjunta de les 3 penyes (Aquesta edició organitzada per Torredembarra).
Dies pendents confirmar. Marxa BTT Vendrell-Montserrat / Ruta del Císter en BTT / Terra
de Remences / Trencacadenes / ...
1 de Juny - Excursió 2003 a Barbastro-Alquézar . En el proper butlletí rebreu tota mena
d'informació al respecte, aneu reservant aquesta data a les vostres agendes!!!
De totes aquestes activitats trobareu informació detallada visitant la nostra pàgina web teclejant
www.tinet.org/~pcaltafu. Aquest any hem reorganitzat l’apartat fotogràfic perquè sigui més
senzill trobar les imatges de les vostres activitats, concretament trobareu 4 apartats ordenats per
anys: “Carretera”, “BTT”, “Altres activitats”, i com a novetat “Fotos dels Socis”. Esperem que ens
continueu fent arribar les vostres fotografies per fer créixer aquest que és el vostre àlbum de
records, sense el vostre ajut no es podria tirar endavant.
SORTIDES-PUNTUACIÓ
A data 14 de març hi ha 22 socis amb una regularitat que ronda el 80%, amb un promig de 39
participants per sortida i un total de 76 socis que han participat ja en alguna sortida.
LLICÈNCIES
La Penya porta tramitades un total de 37 llicències. Tots aquells que encara no la tingueu i us la
volgueu fer podeu contactar amb el Juanjo Sirvent (recordeu que estem fora del plaç que havíem
establert i es tramitaran un cop al mes). 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
 JACOB RAMÍREZ (616.095.242): Oportunitat única. Bicicleta de carretera amb quadre MBK
d’alumini talla 54, grup Shimano Ultegra 9v, components màxima qualitat. Molt pocs Qm. Seminova. Preu 1100 €
 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. Aquells que paguin en mà ja tenen els rebuts a
punt al local, també podeu fer l’ingrés al nostre núm. de compte 2100-1133-79-0200045207 i us
farem arribar el rebut.
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)
Vicepresident: 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: Esteban Rubio (977.656.039)
Vocal grup B: Ton Méndez (977.660.447)
Vocal: Toni Budria (977. 611.250)
Vocal: Carmen Manglano (977.611.250)
Vocal: Iván Mellado (977.217.597)
CORREU ELECTRÒNIC: pcaltafu@tinet.org
 ADREÇA INTERNET: http://www.tinet.org/~pcaltafu

