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DIADA DE LA PENYA … SON 20 ANYS !!!
Benvolguts socis, som a poques setmanes de la celebració de la nostra Diada. Aquest any, com ja
sabem, es una mica especial perquè celebrem el 20è aniversari. Ara que tinc 20 anys, recordeu la
cançó d’en Serrat?. Encara que a Catalunya el moviment associatiu ha estat molt desenvolupat i
podem trobar entitats amb molts anys a les esquenes, arribar on hem arribat també ha de ser motiu
d’orgull ja que s’ha fet amb la col·laboració i participació de tots nosaltres.
Des d’aquells moments que uns quants socis fundadors es van reunir per tirar la Penya endavant fins
ara que som gairebé 200, ha plogut molt i de llavors ençà, la vida de la Penya i la nostra vida també
va passant per davant i recordem els esdeveniments, uns molt bons, uns altres menys bons i amb
tots plegats fem una mica d’història.
Aquest any la participació a les sortides ha estat bastant bona. El grup de muntanya constitueix un
grup molt nombrós i a més han programat unes sortides especials que fan molt més atractiu la
pràctica del ciclisme. El desafiament que es va plantejar a principis d’any, fusionant els dos grups de
carretera, s’ha saldat amb menys problemes que els que es podien esperar, la participació ha estat
bastant bona, tot i que és veritat que hi ha alguna irregularitat en la manera de fer les etapes: qui
gira cua abans d’hora, qui no es queda a esmorzar, qui avui va be i demà no, etc. però respectant la
postura d’uns i altres tots poden xalar sense discutir massa.
Un altre aspecte molt positiu ha estat la participació per parts d’alguns socis, a les marxes d’arreu
de l’Estat, si be quasi sempre son els mateixos que hi van, a vegades, com a la sortida de les tres
nacions, hi eren diversos socis lluint el mallot de la Penya. La participació al ciclisme competitiu per
part d’alguns socis més joves també ha estat molt important i, precisament, per ser més joves, ens
omple de satisfacció.
Les sortides infantils, pels voltants d’Altafulla, estan plenament consolidades i la participació es
molt important. Pares i fills aprofiten l’ocasió per passar tots plegats un matí agradable.
Aquest any també recordem amb molta satisfacció l’excursió del mes de juny per terres de la Vall
d’en Bas. Tothom va quedar molt content i els companys d’aquelles terres van portar-se molt be amb
nosaltres. Llàstima que l’autocar anava mig buit.
Bé, només ens queda convidar-vos a assistir als actes de la XX Diada: La pujada tradicional a Sant
Antoni, reflex de l’activitat de tota la Penya: participació i/o competició i el sopar que, aquest any,
anirà acompanyat de ball fins a la matinada.
Un record especial als que ja no hi son.

La Junta

Per a les sortides populars amb BTT que la Penya organitza per a la gent del poble,
tornem a fer una crida a tots aquells que tingueu alguna bicicleta vella oblidada per algun
racó de casa, algun casc o d’altres accessoris, 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.

ACTIVITATS REALITZADES
Abril - Dia 25. Marxa CT “Rutes Riberenques”. També sortida extra BTT per Collserola (V.Micó).
Maig - Dia 2. SORTIDA CONJUNTA DE LES 3 PENYES (organitzada per la nostra Penya).
Dia 9. Marxa “Terra de Remences”
Dia 16. Marxa “Trencacadenes”.
Dia 23. Marxa “Melcior Mauri”.
Marxes BTT: Cabrerés/Ruta del Císter
Juny - Dies 5-6. Excursió 2004 a LA VALL D’EN BAS.
Dia 13. Marxa Rutes del Montseny.
Dia 19. Marxa Quebrantahuesos
Dia 20. Ruta de les Tres Nacions
Dia 27. Extra grup BTT a Juncosa del Montmell (nou recorregut).
Juliol - Dia 11. Marxa Terres de l'Arròs.
Extra BTT a La Garriga.
Agost - Dia 29. Extra grup BTT Alcover/Mont-Ral .
Ruta de “Don Quijote” en BTT.
Set - Dia 5. Marxa del Garraf en BTT .
PROPERES ACTIVITATS
Oct -

Dia 3. Marxa cicloturista Ciutat de Tarragona.
Dia 15. Marxa BTT nocturna (St.Feliu)
Dia 16. XX DIADA DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA - PROGRAMACIÓ ESPECIAL

ATENCIÓ! Es convoca a tots aquells socis que hagin guanyat mallots “extra” perquè
assisteixin a la cronoescalada a l’Ermita (si és possible porteu el mallot). Es farà una foto de grup
commemorativa

Des -

Dia 19. SORTIDA PRENADAL CONJUNTA (lloc per determinar) a les 8:30h.

El proper 2005 tornarem a rellançar la nostra WEB, recordeu que ens podeu trobar a l’adreça
www.tinet.org/~pcaltafu. També cal que ens continueu fent arribar les vostres
FOTOGRAFIES. Al local hi trobareu un ordinador on el company Toni Budria està emmagatzemant
les fotos digitals que ens feu arribar perquè les agafi qui vulgui.

Es busca TV de 2ª ma per ser acollida al local social per jubilació de l’antiga !!!
SORTIDES-PUNTUACIÓ
A data 19 de setembre hi ha 11 socis amb una regularitat que ronda el 85%, un promig de 34
participants per sortida i un total de 102 socis que han participat en alguna sortida.

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
Tots els socis i sòcies esteu convocats el dissabte 23 d'octubre a les 17h 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 - Renovació de la
Junta - Planificació temporada 2005 - Torn obert de paraula
ROBA
La propera comanda es tancarà el 30 d'octubre, encara teniu uns dies per fer la vostra reserva.
MERCAT D'OCASIÓ
 Si teniu algun material que voleu aparegui aquí, podeu fer un truc al secretari, enviar un e-mail a
l’adreça de la penya ciclista o bé ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al local social.
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 24355
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 carretera: Josep Segura (977.650.269)
Vocal BTT: Esteban Rubio (977.656.039)
Vocal: José Verón (93.2453915)
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

XX DIADA
PENYA CICLISTA ALTAFULLA
DISSABTE, 16 D'OCTUBRE DE 2003

PROGRAMA DE LA JORNADA
PUJADA A SANT ANTONI:






15:30h
15:45h
16:00h
17:30h
18:00h

- Entrega de dorsals a la Pça del Pou
- Fotografia de grup dels participants
- Sortida del primer corredor
- Pujada popular en grup
– Berenar per a ciclistes i acompanyants

SOPAR DE GERMANOR:



21:30h - Sopar al CAMPING SANTA EULÀLIA
24:00h – Ball amb grup musical.



INSCRIPCIONS: DISSABTES 2 i 9 D'OCTUBRE DE 18 A 20h AL LOCAL
SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ
S/N)
PREU: 24 EUROS (COPES FORA DEL MENÚ NO INCLOSES)



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

TELÈFONS D'INFORMACIÓ:
 DINO ALBALADEJO: 977.65.12.96 / 651.472.240
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71

