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1 de gener, 2 de febrer, 3 de juny “L’excursió” 
 
El proper dia 3 de Juny, diumenge, celebrarem la sortida social anual, “L’ excursió”. Socis, 
familiars i amics de la Penya ens desplaçarem junts en autobús fins a Barcelona,destí elegit 
per aquest any. Una vegada allà els acompanyants partiran per una visita cultural i els que van 
en bicicleta faran un recorregut per llocs allunyats dels habituals . Al migdia compartirem 
taula en un dinar de germanor. La recepta és senzilla, està provada i té èxit.  
En aquesta ocasió farem 3 grups. El de bicicleta de carretera que recorrerà el Vallès. El de 
bicicleta de muntanya farà un recorregut per la serra de Collserola. El dels acompanyants 
anirà fins al parc Güell i després visitarà altres edificis modernistes.  
El 31 de Març, es va celebrar al saló de plens del Ajuntament la presentació del DVD 
d’activitats de la Penya 2006. Els exemplars dels mateix estan a la vostra disposició en el 
nostre local. Podeu passar qualsevol dissabte entre les 6 i les 8 de la tarda.  

 
A l’assemblea extraordinària que es va celebrar 
el 31 de Març va quedar elegit els nou disseny 
de la nostra equipació. En una votació entre els 
3 finalistes va resultar guanyador els models 
que es pot veure. Els colors dominats : Verd, de 
fons, Groc en la fulla i negre en la vora  de la 
fulla i els laterals. Esperem que aviat puguem 
disposar ja de la nova equipació que unificarà  
els grups de carretera i muntanya.    
Carmen 
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ACTIVITATS DE LA PENYA 
SOCIALS 
24 de març Dia del arbre. Nombrosa participació. 
31 de març Assemblea extraordinària per a  l’ elecció del nou disseny de l’equipació.  
31 de març Presentació del DVD activitats de la Penya 2006. 
22 de abril Acompanyament als Castellers d’Altafulla a la seva sortida a Ardenyà 
 
CARRETERA: 
Aquest grup està tenint una participació molt alta , inclús millor que en anys anteriors. No han sigut 
bones les previsions de baixada de la participació que s’hauria d’haver produït per la creació, per part 
d’alguns membres de la penya d’Altafulla, dels club ciclista de la Riera.  
Membres del grup han estat presents en proves de gran nivell, com la Marcha Bilbao i s’han organitzat 
d’ altres com la marxa Altafulla – Horta de Sant Joan. 
La sortida conjunta “informal” amb les penyes veïnes de La Torre i La Pobla prevista per al 29 d’Abril, 
no es va poder celebrar per el dia plujós que ens va sortir. Esperem que la següent que serà el dia 2 de 
setembre tingui el vist i plau de la meteorologia.   
Alguns companys s’estan preparant per poder participar a la mítica prova “QUEBRANTAHUESOS” que 
tindrà lloc el 23 de juny. 
Properes sortides: 6 de maig: Altafulla – Montserrat, 3 Juny Sortida social anual a Barcelona, 21 juliol 
Etapa del Tour de França. Per aquesta sortida aviat obrirem el període d’inscripció doncs l’organització 
és complicada i necessitem temps per preparar-la. 
 
BTT 
Està passant un període de “tranquil·litat” amb una participació estable. A més de les sortides habituals 
des de Altafulla, s’han realitzat varies extres. Volta pel Baix Penedès des de Sant Salvador prop del 
Vendrell. Sortida per el Baix Llobregat des de Sant Boi. 
Properes sortides: 18-19 Maig Sortida Olot (Girona), 3 Juny Sortida social anual a Barcelona, 29 juliol 
Ports de Tortosa - Beçeit 
 
PENYA INFANTIL 
El grup infantil està ja molt consolidat. Els habituals estan a un nivell envejable. Estan fent marxes 
d’una distància i una dificultat importants.. 
El passat mes de març a una entrevista que els hi van fer a la radio d’Altafulla van demostrar també 
habilitat en les respostes.  
Puntualment sabem de les seves activitats per les cròniques que fa de les mateixes  Gerard Recasens i 
que es publiquen a la pàgina web de la Penya. 
Les properes sortides: 27 de maig Monnars, 17 de juny sortida final de temporada a Siurana i el 12 de 
juliol sortida especial a la Platja de La Mora per realitzar activitats aquàtiques. 
 
SENDERISME: 
Les sortides mensuals es realitzen el penúltim dissabte de cada mes. Són excursions d’un nivell mitja o 
baix per l’entorn de Altafulla o les serres més properes. Amb la formalització de la secció de muntanya 
es preveu de fer alguna sortida extra per el Montseny o Pirineus. 
S'han realitzat fins ara les sortides. Gener: Capafonts – Prades, Març: L’Aleixar i Abril: Farena – Mola 
dels quatre termes. Les properes sortides: 16 Juny Escala Dei,  6 Juliol Nocturna Valls-Altafulla  
 
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 de La Caixa 2100-1133-79-0200045207  
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INSCRIPCIONS: 
 

 DISSABTES 19 i 26 DE MAIG - DE 18 A 20h AL LOCAL SOCIAL DE 
LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ S/N)  

 PREU: 30 EUROS/PERSONA. 
 INCLOU: AUTOCAR, ESMORZAR, DINAR, EXCURSIONS PROGRAMADES. 
 PLACES LIMITADES 

 
 
 

SERÀ IMPRESCINDIBLE ABONAR EL PREU DE L'EXCURSIÓ A L'HORA D'INSCRIURE'S 

EXCURSIÓ A 
BARCELONA 

 
DIUMENGE 03 DE JUNY DE 2007 

     Programa de la Jornada 
 
Dia 03 de juny. 
6’45 h. Carregar bicicletes al cotxe escombra. 
7’00 h. Sortida amb autocar des de la parada de l’autobús. 
8’15 h. Arribada a Barberà del Vallès al “**** Hotel 
BARBERÀ PARC”. Esmorzar “bufet lliure” 
9’30 h. Sortida dels ciclistes. Ruta y BTT  
9’45 h. Sortida dels acompanyants. 
13’30 h. Arribada dels ciclistes a Barberà del Vallès 
14’30 h. Dinar de Germanor  “Hotel BARBERÀ PARC”       
 
Entrants Amanida tèbia formatge de cabra (o) 

Saltejat de sípia amb verdureta  
Segons  Rodó de vedella amb salsa Perigourdine (o) 

    Turbot amb fondue de porros 
Postres, beguda i cafès 
 
17’00 h. Sortida cap a Altafulla. 
18’15 h. Arribada a Altafulla. 
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TELÈFONS JUNTA 
 
Presidenta: Carmen Manglano      (977611250) Vicepresident: Diego Rubio  (977652831) 
Secretari: Toni Budría                (977611250)  Tresorer: José Verón   (932453915) 
Vocal Carretera:     Vocal BTT: Esteban Rubio  (977656039)  
Vocal Infantil: Guillermo Alonso (977650271) Vocal Muntanya: Josep Bonet (977652373) 
Vocal: Ivan Mellado       (977651382)           Vocal Extres: Agustín Martín   (977655181)                             
Vocal: Albert Cañas       (977650482) Vocal: Francisco Griñant   (977652228) 
 
CORREU ELECTRÒNIC:   info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat 
ADREÇA INTERNET:   pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat 
 
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. 
 
 
PAGINA WEB 
Disposem d'una pàgina web amb continguts d'interès que s'actualitzen periòdicament. Compta amb 
seccions de fotografies dels socis, reportatges d'activitats i un fòrum en el qual tots podem participar 
provocant converses i donant opinions sobre els temes que ens preocupen. 
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