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Què faràs quan siguis gran?  
 
La Penya es fa gran 
La temporada s’acaba i és hora de fer balanç. Ja tenim 21 anys, edat en la que només fa unes 
dècades s’assolia la majoria d’edat. Ara són altres temps, però si que podem dir que la Penya cada 
cop és més gran. A les habituals excursions dels diumenges i les marxes cicloturistes d’aquests 
darrers anys, s’han afegit d’altres; com les sortides especials, les excursions a peu, les populars, les 
de la penya infantil i la penya solidaria. Tot un seguit d’activitats que avaluen a la Penya com un dels 
eixos associatius d’Altafulla. Mostra d’això són les darreres sortides populars, amb la 
responsabilitat afegida d’ocupar un espai destacat a les festes del poble i dels seus barris com en el 
cas de Brises del Mar.  
Una mostra del recorregut ascendent de la nostra entitat és el rècord de socis en una sortida del 
grup de muntanya, que amb 38 participants deixa clar la fortalesa del grup. Va ser el 18 de 
setembre, el grup de carretera va fer la seva habitual sortida amb harmonia, una molt bona 
coordinació i amb un ambient que va combinar perfectament quilòmetres, esmorzar i esforç. Els de 
muntanya, a partir de les 8h., van recórrer els camins de la nostra demarcació. Mentre un altre grup 
va organitzar la bicicletada de les festes de Sant Antoni.  Aquest grup es va dividir en dos: un de 
nens i nenes, molts de la penya infantil, i un altre per a la canalla sumant entre tots un total de 58 
ciclistes que van estar acompanyats per una escolta de luxe: la nostra policia local.  Al final de la 
jornada tots vam poder gaudir del tradicional pica-pica i les bromes habituals. 
 
El gran repte 
Quan arribes als 21 anys ja és hora de preguntar-te, què faràs quan siguis gran? I la veritat, és un 
gran repte. Per mantenir aquest nivell i millorar, si és possible, cal imaginació i esforç per no morir 
d’èxit. L’assemblea anual serà el moment de plantejar-nos fites i donar volada a iniciatives de socis 
que vulguin anar pel seu compte, com en el cas de la gent que avui formen part del nombrós i actiu 
grup d’Atletes d’Altafulla, en tràmits per a constituir-se en una nova entitat esportiva. 
És l’hora que els ‘fills i filles’ facin camí i que associacions com la nostra es converteixin en l’embrió 
d’altres pràctiques esportives, fent gran la cultura associativa i esportiva del poble amb un objectiu 
a l’horitzó: una gran suma d’entitats independents federades entre si que configurin el futur de 
l’esport a Altafulla. Endavant! 
 

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 
Maig –  Marcha “LAGOS DE COVADONGA” 
 Dia 1. IX RACONS DE LA CONCA 
 Dia 8. Sortida infantil Altafulla, Camp de golf. Recorregut 14Km. 

Dies 20-21. Sortida extra BTT a ANGLES. Organiza Miquel Salvá 
Dia 22.  Sortida infantil Altafulla, Urbanització de l'Escorpí. Recorregut 38 Km. 
Dia 28. Sortida a peu La Mussara. 

Juny -  Dia 4. VI Marcha “LA BONAIGUA” 
Dia 4. Sortida infantil Altafulla, Salomó. Recorregut 14Km. 
Dia 5. EXCURSIÓ 2005 a PRATS DE LLUÇANES.  
Dia 18. Sortida a peu Altafulla - Cocons. 

 Dia 19. XXVI Ruta Pirenaica de les tres nacions 
Dia 19. Sortida infantil Altafulla, Riu Gaia. Recorregut 7Km. 

Juliol – Dia 2. Caminada Valls – Altafulla. Organiza Esteban Rubio  
Dia 3. Sortida extra BTT a MONT CARO. 
Dia 14. Sortida infantil Altafulla, Torredembarra, Cla de la mora. Recorregut 14Km. 
Dia 18 al 22. MADRID – GIJON - MADRID. (1200KM non stop) 
Josep M. Gornals y Juan A. Rodriguez 
Dia 30.Sortida extra BTT nocturna. 

Agost - Dies 1 al 6. XXI Volta al cor de Catalunya 
Marcha Oscar Sevilla. 

Set -  Dia 4. XVI Marxa Amposta. (Angel Mellinas 2º master 40, 9º general) 
 
PENYA SOLIDARIA 
 S’ha fet lliurament de 80 bicis. 
 
PROPERES ACTIVITATS 
Oct -  Dia 15. XXI DIADA DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA - PROGRAMACIÓ ESPECIAL 
 
Des -  Dia 18. SORTIDA PRENADAL CONJUNTA (lloc per determinar) a les 8:30h. 
 
 

 

 

 

El proper 2006 tornarem a rellançar la nostra WEB, recordeu que ens podeu trobar a l’adreça 
www.pcaltafulla.org. 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.

http://www.pcaltafulla.org/


ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 
Tots els socis i sòcies esteu convocats el dissabte 22 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 2006 - Torn obert de paraula 
 
ROBA 
La propera comanda es tancarà el 22 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: Rafael Moreno (977.642.437) 
Secretari: Toni Budria (977. 611.250)   Tresorera: Carmen Manglano (977.611.250) 
Vocal carretera: Josep Bicardí (977.655.355)  Vocal BTT: Esteban Rubio (977.656.039)  
Vocal: José Verón (93.2453915)   Vocal: Albert Cañas (977.650.482) 
Vocal: Guillermo Alonso (977.650.271)  Vocal: Iván Mellado (977.217.597) 
Vocal: J.A.Araquistain (696.087.362)   Vocal: Ramón Sabatés (977.640.263) 
Vocal: Diego Rubio (977.652.831)   Vocal: Santi Perelló (977.648.564) 
Vocal: Víctor Aguado (977.640.724)   Vocal: Francisco Griñant (977.652.228) 
Col·laboradors: Benjamín Cármenes (934.588.277) Vocal: Félix Alonso (977.652.913) 
CORREU ELECTRÒNIC:   info@pcaltafulla.org
ADREÇA INTERNET:   http://www.pcaltafulla.org
 

mailto:info@pcaltafulla.org
http://www.pcaltafulla.org/


XXI DIADA 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

 
DISSABTE, 15 D'OCTUBRE DE 2005 

 
 
 
 

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 
 17:00h – Berenar per a ciclistes i acompanyants 

 

SOPAR DE GERMANOR: 
 
 21:30h - Sopar al HOTEL YOLA (Buffet lliure) 

 
 

 INSCRIPCIONS: DISSABTES 1 i 8 D'OCTUBRE DE 18 A 20h 
AL LOCAL SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

(PARC DEL COMUNIDÓ S/N) 
 

 PREU: 20 EUROS 
 
 
 
 

      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 
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