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Diada 1985 - 2009 
 
Estem acabant la temporada 2009, la del nostre XXV aniversari. El dia 7 de novembre 
celebrarem tots plegats la Diada de la Penya.  
 
Des de fa uns anys la fem coincidir amb la celebració de les festes d'Altafulla en honor a 
Sant Martí. Aquest any la Diada serà especial, no pels actes que tenim pensat organitzar, 
que seran els tradicionals, sinó pel desig que tenim tots que tinguin una participació 
excepcional.  
 
La pujada a Sant Antoni estem convençuts que estarà molt disputada perquè el 
guanyador, el mes ràpid, serà el vencedor de la “XXV Cronoescalada a Sant Antoni”, i 
això no és qualsevol cosa. És un títol que, segur, farà sentir-se orgullós al que ho 
aconsegueixi. La resta, els que participin amb el propòsit d'arribar al punt més alt del 
poble, a força d'esforç sobre una bicicleta, tindran l'aplaudiment del públic i la calor dels 
crits d'ànim de tots els amics i familiars que estaran esperant-los. Serà al matí, als voltants 
de les 10 començarà tot. Aquest any segur que no plourà ;-).  
 
El sopar que celebrarem a la nit ens farà visitar l'altre costat del poble, la platja. Volem que 
conti també amb la màxima participació dels socis, familiars i amics. Tindrem el tradicional 
sopar, contem amb un animador de la casa per a fer-nos somriure i riure una bona estona; 
en Manuel Abadia, com ell diu: “Para reir en serio”. Serà el moment de premiar als socis 
que més han participat en las sortides  de la temporada i finalment per a rendir un 
homenatge als que fa 25 anys van fer que això comences a caminar i per a brindar pels 
pròxims 25. I nosaltres que ho vegem. 
 
Salut companys 
 
La Junta 
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ACTIVITATS DE LA PENYA: 
CARRETERA: Un grup de socis va participar a: Marxa Tortosa, 3 Nacions, Quebrantahuesos, Vuelta a 
Leon.  
Àlex Queralt i Joan Antón Rodriguez Nuñez després d'assolir l'any passat la fita de finalitzar la 
Barcelona - Perpinyà - Barcelona: 630 qm en dos dies sense parar; enguany se aviem 
proposat realitzar la Madrid - Gijón - Madrid: prova de 1200 qm en 90h. 
Abans però van haver de superar les brevets de classificació: 200 - 300 - 400 i 600 qm 
respectivament. 
L'Àlex Queralt va poder finalitzar totes les brevets, excepte la de 600,  on no va poder 
participar-hi per una incomoda lesió, just el dia abans de la mateixa. 
Per la seva banda, Joan Antón es va classificar-se finalitzant-les totes. 
Un cop recuperat de la ferida al peu, van decidir participar en la mítica Quebrantahuesos on 
van disfrutar com mai, tant de l'ambient com del recorregut de la prova. 
Fet això, només calia esperar a l'agost perquè el company Joan Antón es disposes a realitzar 
els 1200 qm de la Madrid. Molta calor durant el dia i molt de fred i pluja durant les nits, però 
va poder aconseguir el seu objectiu; i curiosament, finalitzà acompanyat de l'anterior 
Lehendakari, el senyor Ibarretxe. 
  
BTT: Març: Baixada del Gaià, Juny. Excursió anual conjunta a Prades.  
 
PENYA INFANTIL: Juny: Sortida especial fí de temporada. 
 
SENDERISME: Maig: La mola de Coll de Jou (Baix Camp). Juny: Prades (Priorat). Juliol: Pic Neouvielle 
(França). Agost: Serra de la Mussara (Baix Camp). Setembre: Tivissa (Ribera d’Ebre) . Octubre: 
L’Argentera (Baix Camp). 
 
LOCAL PROVISIONAL: El nostre local social del Parc del Comunidó ha estat derruït i en el seu lloc 
s'alçarà un nou edifici que serà un Hotel d’entitats. Es preveu que les obres acabin en els primers mesos 
del 2010 i una vegada acabat l'Ajuntament ens proporcionarà un espai per a seguir desenvolupant la 
nostra activitat. Mentre no estigui llest el nou local l'ajuntament ens ha proporcionat un local 
provisional al carrer Voga número 4. 
 
PREMIS PER PUNTUACIÓ 
Aquests premis seran bescanviables per roba de la Penya. 
Premis de 1ª categoria (Més de 40 punts)  : 36€ 
Premis de 2ª categoria (De 31 a 40 punts) : 24€  
Premis de 3ª categoria (De 21 a 30 punts)  : 12€  
 
ASSAMBLEA ANUAL DE SOCIS 
Tots els socis esteu convocats el dissabte 14 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 - Torn obert de paraula. 
 
MERCAT D'OCASIÓ 
Si teniu algun material per vendre 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. EL Nº DE LA SORT ÉS EL 24355 
 
APARTAT ECONÒMIC 
Recordem als socis que encara tenen pendent el pagament de la quota o de equipació passin pel local per 
a fer-lo efectiu, o bé fer un ingrés al nostre compte de La Caixa 2100-1133-79-0200045207  
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PROGRAMA DE LA JORNADA 
 
PUJADA A SANT ANTONI: 
 

 10:00h - Entrega de dorsals a la Pça del Pou 
 
 10:15h - Fotografia de grup dels participants 
 
 10:30h - Sortida del primer corredor 
 
 11:30h - Lliurament de premis sortides infantil. 
 
 11:45h – Pica pica per a ciclistes i acompanyants 

 
 

 21:30 – Sopar de germanor 

RESTAURANT ACQUA 
CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

   
 
 Gaudirem de l'actuació de l'acreditat “Manologuista” 
   MANUEL ABADIA 

Homenatge als socis fundadors de la penya 
Lliurament dels premis final de temporada. 

        
  

XXV DIADA 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

 
DISSABTE, 7 DE NOVEMBRE DE 2008 
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SOPAR DE GERMANOR dissabte 7 de novembre 
 

21:30h -   RESTUARANT ACQUA   
      CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

 

 
Pica pica a taula: 

 
Amanida de Fruits Vermells amb Formatge de Cabra 

Truita de Patates 
Broqueta de Mozzarella i Tomàquet Cherry a l’aroma 

d’alfàbrega 
Broqueta de Pollastre al Yakitori 

Calamars a l’andalusa 
Musclos de Roca al Vapor 

 

 
Orada a la Donostiarra amb  

Espàrrecs Bladers i Oli de Gingebre* 
(Les persones que tinguin algun problema 

d’intolerància amb el segon plat poden  
posar-se en contacte amb la penya per valorar una 

opció alternativa) 
 

 
Broqueta de Fruita Fresca amb Xocolata Calenta  

 
Copa de cava Sumarroca Brut Nature, cafès, Aigües 

minerals, vi Blanc i Negre Xènius Penedès 
 

PREU: 25€  
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MENÚ INFANTIL 
 

Plat Combinat de Pasta amb Tomàquet, Escalopa de Pollastre i 
Patates Fregides. 

 
Inclou gelat de postre i refresc o aigua per beure. 

 
PREU: 10€ 

 
 
 

 INSCRIPCIONS: DISSABTES 24 i 31 D’OCTUBRE DE 18 A 20h 
AL LOCAL SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

(CARRER BOGA 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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 TELÈFONS JUNTA 
 
Presidenta: Carmen Manglano (977611250)        Vocal Muntanya: Josep Bonet (977652373) 
Secretari: Toni Budría (977611250)  Vocal: Albert Cañas (977650482)   
Tresorer: José Verón (932453915)  Vocal: Ivan Mellado ( 977651382) 
Vocal Carretera: Salvador Peláez (977645131) Vocal: Ildefonso Cuesta  (977652393) 
Vocal BTT: Esteban Rubio (977656039)  Vocal: Manuel Torres (977644726) 
Vocal Infantil: Guillermo Alonso (977650271) Vocal: Rafael Garcia (977652700) 
 
CORREU ELECTRÒNIC:   info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat 
ADREÇA INTERNET:   pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat 
 
LOCAL SOCIAL 
Tenim el nostre local social obert tots els dissabtes a partir de les 18 fins les 20 hores 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. Adreça local provisional: Carrer Boga 4. 
 
 
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. 
www.pcaltafulla.org 
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