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Esta será la XXIII 
 
La Diada de la Penya és una de les dates mes importants de la temporada. Aquest any 
hauran alguns canvis en la celebració de la mateixa. 
 
Per a començar canvi en les dates. Hem passat de celebrar-la sobre el 20 d'octubre a fer-
la coincidir amb la festes patronals d'Altafulla. D'aquesta manera vam intentar que la 
nostra diada sigui un acte inclòs en les mateixes, el que creiem que contribuirà a donar-li 
major realç. El dissabte 10 de novembre a les 16h la pujada cronometrada des de la Plaça 
del Pou a l'ermita de Sant Antoni. A l'acabar la pujada i en la mateixa ermita el lliurament 
d'un obsequi als participants, de trofeus per la temporada als socis infantils de la penya i 
acabarem amb la tradicional coca i cava per a tots els assistents. 
 
El sopar amb el qual tanquem el dia se celebrarà, com en anys anteriors en el Restaurant 
Yola a les 21:30h. El preu serà de 20€, és el mateix que l'any anterior doncs esperem la 
màxima participació. Aquí la novetat serà que en el transcurs del sopar es realitzaran 
diversos sortejos. Haurà un sorteig obert a tots els socis de la penya d'un sopar per a 2 
persones en el restaurant Les Bruixes de Burriac. Altre sorteig per a tots els socis que 
acudeixin al sopar el premi del qual serà un cap de setmana per a 2 persones a Madrid en 
un hotel de 3 estrelles i fent el viatge en l'AVE. Finalment, i obert a tots els assistents al 
sopar, siguin o no socis, sortejarem un pernil serrà. 
 
L'últim acte de la diada serà una sortida infantil oberta a tot el poble que celebrarem el dia 
18 de novembre diumenge. 
 
La Junta 
 
 
 
 
ACTIVITATS DE LA PENYA 
Aquesta part central de la temporada ha mantingut la participació de les diferents seccions 
de la Penya. Tant amb bicicleta de muntanya com de carretera la Penya ha estat present 
en marxes i esdeveniments ciclistes com el Tour de França. S'han realitzat sortides 
setmanals i sortides extraordinàries gairebé mensualment i la secció de muntanya ha 
estès ja les primeres llicències federatives. Aquesta secció ha tingut una participació alta 
en les seves sortides mensuals. 

BUTLLETÍ INFORMATIU 
2007 - Nº 2 



 
 Pàgina 2 de 4 

 
CARRETERA: Maig: Altafulla-Montserrat, Juliol: Etapa Tour de Francia Plateau –de-Beille. Setembre: 
Amposta-Fredes.  Marxas cicloturistas como: Terra de remences (corta y larga), Marxa Bilbao-Bilbao o 
La marxa Quebrantahuesos (Agustin Martin). 
BTT: Maig: Girona, Juny. Excursio anual conjunta Barcelona. Juliol: Tozal d’en Grillo. Setembre: Vera 
de Moncayo. Octubre: Collserola (Barcelona) 
PENYA INFANTIL: Maig: Campo de golf (19Km), Monnars (16Km). Juny: Sortida especial pantá de 
Siurana.  
SENDERISME: Maig: Colldejou (Baix Camp). Juny: Escala Dei (Priorat). Juliol: Nocturna Valls-Altafulla 
(Alt Camp). Agost: Tomb per massos (Tarragones). Setembre: Pujada al Moncayo. Octubre: Fores 
(Baixa Segarra). 
 
ACTIVITATS EXTRAORDINARIES: 
Josep Maria Gornals, Ton Rodriguez y Alex Queralt han participat com socis de la Penya en les 
seguents ciclomaratons “Brevet Randonneurs Mondiaux“ homologats per L’audax Club Parisien: 
01-04-07 Manresa de 220KM. , 28-04-07 Huesca de 310KM. ,05-05-07 Manresa de 408KM.  
19-05-07 Manresa de 607KM.  
Un cop superades les 4 proves de gran resistencia van estar classsificats per participar en la: 
16ª edicio de la prova PARIS-BREST-PARIS de 1200KM. Finalment en Ton rodriguez i Josep 
Maria Gornals foren els representants de la Penya en aquesta mitica prova. Malauradament no mes en 
Ton va poder finalitzar la prova calssficant-se entre els millors cicloturistes catalans, invertint 86 
hores per completar el recorregut. Josep Maria Gornals es va veure obligat a abandonar en el 
quilometre 900 de la prova. 
 
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 24 de novembre 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 
2008 - Torn obert de paraula 
 
MERCAT D'OCASIÓ 

BICICLETA DE CARRETERA. Talla 53. Marca: GIANT Quadre: CARBONI y ALUMINI. Grup 
sencer i rodes CAMPAGNOLO Ideal per començar amb la carretera. Preu: 350€ 

BICICLETA DE CARRETERA. Talla 52. Marca: MASSI Quadre: Monocasc de CARBONI. 
(Forquilla i tija incloses y ALUMINI. Grup sencer SHIMAN ULTEGRA de 3 plats. Rodes SHIMANO 
WH-R540 (de 16 radis). Tot un “chollo”. Preu: 1.200€ 

 Contacte: Per qualsevol dubte o per parlar-ne (tot es negociable): 
 Martí Ramirez 680845608 

 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. 

 
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 
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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 - Lliurament de premis. Sortides infantil. 
• 17:15h – Berenar per a ciclistes i acompanyants 

 

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

 
 

 INSCRIPCIONS: DISSABTES 27 D’OCTUBRE i 3 DE NOVEMBRE DE 18 A 20h 
AL LOCAL SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

(PARC DEL COMUNIDÓ S/N) 
 

 PREU: 20 EUROS 
 
 
 
 
TELÈFONS D'INFORMACIÓ: 
 CARMEN MANGLANO: 977.61.12.50 
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71 

 
 
 
 

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

XXIII DIADA 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

 
DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE DE 2007 
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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 18h. I fins les 20h. 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 btt, carretera, senderisme i un fòrum en el qual tots podem participar provocant converses 
i donant opinions sobre els temes que ens preocupen. 
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