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Per un esport en el qual no tot sigui competició
Ja estem a les portes d’una nova Diada i és el moment de fer balanç. La Penya Ciclista, un referent
de l’esport a Altafulla, ha tancat les portes d’una nova temporada o com a mínim en la seva vessant
més tradicional: els grups de carretera i de muntanya, ja que el grup de senderisme continua amb les
seves activitats i els infantils tot acaben de començar amb l’inici del curs escolar.
Ja dèiem l’any passat que l’empenta del XXè aniversari i la seva ressaca posterior en l’any següent
era quasi impossible de superar i així ha estat. No és que no s’hagin fet coses, ben al contrari, s’han
fet moltes però els rècords de participació assolits els dos anys anteriors no s’han superat.
Decepció? No, en absolut. Quan una entitat té tantes activitats i algunes d’aquestes s’aparten del
que s’anomena "estrictament" com a ciclisme i és capaç de mantenir-les amb un alt nivell de
participació, el que confirma és la consolidació del grup com a referent, ja no tant sols ciclista sinó
esportiu d’Altafulla.
Recordem que aquest any la Penya ha col·laborat amb l’AMPA de La Portalada en un repte molt
important, introduir els passeigs en bicicleta per als nens i nenes més petits, acompanyats dels seus
pares i mares. Si d’alguna cosa ens podem sentir orgullosos per la feina feta és per la capacitat
d’atreure a gent que habitualment no fa esport amb activitats que es combinen amb l’oci.
Parem-nos a pensar de quina forma es potencia l’esport base al nostre país. Tot gira entorn a la
competició. La competició és molt bonica, si es fa amb companyonia i joc net, però alhora és una
maquina que engoleix els propis competidors. Recordem que a les curses només guanya el primer i
com a molt els dos següents i això per la gran majoria dels nens i nenes és molt dur i quan arriben a
la adolescència opten per abandonar la pràctica esportiva sinó són ells els escollits per ser titulars o
l’élite del seu esport.
Nosaltres, sense rebutjar la competició, creiem que l’esport de base no és necessàriament
competitiu i així ho demostrem. No s'ha de ser Oscar Freire o Alejandro Valverde per fer ciclisme.
El cicloturisme, el ciclisme de muntanya, l'atletisme o el senderisme (per referir-nos a esports que
potencia d’una forma o altra la Penya), es poden fer sense grans obstacles genètics. Qualsevol pot
trobar, d’acord amb la seva edat i preparació, un grup organitzat per la Penya o amb ‘penyistes’ per
poder gaudir de l’esport. És tracta de retrobar-se amb l’esport com a valor afegit per tenir una
millor qualitat de vida. Les marques ens les posem nosaltres mateixos, si vols córrer, endavant! ja
trobaràs algú que li agradi. Sinó, tranquil, segur que tens companys i companyes per a gaudir d’una
estona. També de forma individual, sortint de tant en tant a desestressar-se d’aquesta societat de
consum. Aquí és on han d’entrar els nous grups, fins ara apartats de la pràctica esportiva: la canalla,
els adolescents o les dones. Com veieu el repte torna a ser gran però la il·lusió farà possible que a
Altafulla l’esport algun dia sigui de masses.
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 – Dia 7. Sortida infantil Altafulla, Camp de golf. Recorregut 13Km.
Dia 20. Sortida a peu Ermita de Sant Antoni – Pins Carrassers.
Dia 27. Sortida extra BTT a Mines d’Osor. Organitza Miquel Salvá
Dia 28. Sortida infantil Altafulla, Pantà del Gaia. Recorregut 23Km.
Juny - Dia 4. EXCURSIÓ 2006 al DELTA DE L’EBRE.
Dia 17. Sortida a peu Avencs de la Febró.
Dia 25. Sortida infantil Morera de Montsant i Siurana amb el Román.
Juliol – Dia 7. Caminada Valls – Altafulla. Organitza Esteban Rubio
Agost – Dia 2. Camino de Santiago en BTT (Leon – Santiago)
(José Verón, Federico Bendicho, Benjamin Carmenes, Joan Martinez i Jon Goitia)
Dia 13. BTT por Navarra (Varis grup BTT)
Dia 19. Sortida a peu Albiol - Serra del Pou.
Set - Dia 23. Sortida a peu Graus del Montsant. (Cancel·lada per mal temps)
Dia 30. Sortida extra BTT Terrassa – Sant Llorenç Savall
PROPERES ACTIVITATS
Oct - Dia 14 Sortida a peu Prades Ermita de l’Abellera
Dia 21. XXII DIADA DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA - PROGRAMACIÓ ESPECIAL
Nov - Dia 18 Sortida a peu Pujada a Montserrat
Dia 30. Sortida extra BTT Miramar
Des - Dia 16 Sortida a peu Instal·lació naixement en el Montmell.
Dia 17. SORTIDA PRENADAL CONJUNTA sortida a les 8:30h. Esmorzar Casal de la Riera
PENYA SOLIDARIA
S’ha fet lliurament de 90 bicis.

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.

PREMIS PER PUNTUACIÓ
Aquests premis seran bescamviables per roba de la Penya.
Premis de 1ª categoria (Mes de 120 punts) : 36€
Premis de 2ª categoria (De 91 a 120 punts) : 24€
Premis de 3ª categoria (De 61 a 90 punts) : 12€

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
Tots els socis i sòcies esteu convocats el dissabte 28 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 2007 - Torn obert de paraula
MERCAT D'OCASIÓ
BICICLETA DE CARRETERA. Talla 54. TIME CARBONO. Perfecto estado.
Preu: 5.000€ Telèfon de contacte: 616095242
 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 vulgueu
saber o proposar 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 (651472240)
Secretari: Toni Budría (977611250)
Vocal carretera:
Vocal: Guillermo Alonso (977650271)
Vocal: José Verón (932453915)
Vocal: Diego Rubio (977652831)
Vocal: Agustín Martín (977655181)
Vocal: Albert Cañas (977650482)
CORREU ELECTRÒNIC: info@pcaltafulla.org
ADREÇA INTERNET: http://www.pcaltafulla.org

Vicepresident: Rafael Moreno (977642437)
Tresorera: Carmen Manglano (977611250)
Vocal BTT: Federico Bendicho (977652540)
Vocal: Francisco Griñant (977652228)
Vocal: Ramón Sabatés (977640263)
Vocal: Benjamín Cármenes (934588277)
Vocal: Esteban Rubio (977656039)

XXII DIADA
PENYA CICLISTA ALTAFULLA
DISSABTE, 21 D'OCTUBRE DE 2006

PROGRAMA DE LA JORNADA
PUJADA A SANT ANTONI:
•
•
•
•
•

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

- Entrega de dorsals a la Pça del Pou
- Fotografia de grup dels participants
- Sortida del primer corredor
- Lliurament de premis. Sortides infantil.
– Berenar per a ciclistes i acompanyants

SOPAR DE GERMANOR:


21:30h - Sopar al HOTEL YOLA (Bufet lliure)



INSCRIPCIONS: DISSABTES 7 i 14 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: 651.472.240
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71

