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MMIX XXV ANIVERSARI
Un any més amb la diada de la penya hem tancat la temporada. Com hem vingut fent en els
últims anys la nostra diada la celebrem dintre de les festes de Sant Martí. Com és tradició el bon
temps ens ha acompanyat en aquest estiuet en plena tardor.
La cronoescalada a l'ermita de Sant Antoni, primer esdeveniment de la jornada, ens va oferir
una sorpresa al guanyar-la Guillermo Alonso. Ja tenia el record de la pujada utilitzant una BTT però
aquest any es va fer amb el primer lloc absolut sobre una bicicleta de carretera. D'entre les dones que
ho van intentar sobresurt Judit Vidal. Dos socis van celebrar la seva “XXV pujada” Antoni Ramírez i
Rafael Moreno.
El sopar de final de temporada va estar dedicat als nostres socis fundadors, els 23 que van
engegar la penya. En el sopar vam contar amb l'assistència d'un bon grup d'ells. Va haver un record per
als quals ja no estan entre nosaltres. Albert Boronat i Lluís Mercado. Per a commemorar l'aniversari la
nostra presidenta va fer lliurament als presents, d'unes insígnies de plata dissenyades per a l'ocasió
per l'artista joier Joan Blázquez. Unes paraules molt emotives de Manel Escrig van tancar l'homenatge.
Josep Maria Queralt va rebre el mallot veterà 2008 que li corresponia després de fer una
revisió de la puntuació del any anterior. Es van lliurar també els premis de la temporada als socis que
mes punts han aconseguit aquest any. Dino Albaladejo, Federico Bendicho, Mireia Farreny i Josep Lluís
Recasens els van recollir de mans del nostre Alcalde Sr. Gené de les del nostre regidor d'esports Sr.
Ciércoles, del nostre soci numero 1 Sr. Marquès i de la nostra presidenta, Carmen Manglano. L'alcalde,
de part de l'ajuntament, va fer lliurament a la presidenta de la penya d'una placa commemorativa del
XXV aniversari.
L’actuació de Manuel abadia amb un dels seus “manologos” va omplir la sala de rialles y va fer
pujar el color a mes d’un amb els seus acudits i parodies.
Aquesta temporada ha estat especial. Hem desenvolupat moltes activitats per a celebrar el
nostre aniversari com penya. Algunes d'elles les hem hagut d'intentar dues vegades perquè sortissin,
com la gimcana per a bicicletes que preparem en el CEIP Roquissar o la Baixada del Gaià que per motius
climatològics vam haver d'ajornar en el primer intent. Unes altres no les vam poder acabar, com era la
nostra il·lusió, com la pujada al Pic Neouvielle en el pirineu francès, també pel mateix motiu. Però
d’altres han sortit al primer intent. És el cas de la sortida social a Prades de juny, la pedalada popular
que vam celebrar a l'octubre o la sortida de bicicleta de carretera Les Borges Blanques - Altafulla. Els
actes més orientats al públic en general i la sortida social han contat amb una participació molt alta i
hem rebut felicitacions per la seva organització. Les més esportives han tingut una menor afluència de
participants però també han assolit l’ èxit. Organitzar tot ha estat fruit del treball desinteressat i de
la il·lusió de la junta de la nostra penya i del grup del XXV aniversari amb el seu coordinador Ildefons
Cuesta al capdavant.
FELIÇ ANIVERSARI PENYA CICLISTA ALTAFULLA I QUE COMPLEIXIS MOLTS MES.
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MAILLOTS DE LA TEMPORADA

REGULARITAT: DINO ALBALADEJO
VETERÀ: FEDERICO BENDICHO

FÈMINA: MIREIA FARRENY
REVELACIÓ: JOSEP LLUIS RECASENS

APARTAT ECONÒMIC
Teniu a la vostra disposició al local els comptes amb tot tipus de justificants i detall.

QUOTES EXERCICI 2010
A partir de Gener es posaran al cobrament els rebuts de la quota social de l'exercici 2010.
Les quotes seran de 15€ per als homes, 9€ per a les dones i 10€ per als nens i joves fins a 18
anys, aquests últims inclouen llicència federativa i assegurança d’accidents de la FEEC inclosa.
A tots aquells que no tingueu el pagament domiciliat en el vostre banc us volem demanar que
ho feu per a fer més senzilles i eficaces les tasques administratives. Per als altres, es podrà
fer efectiu el pagament de les mateixes en qualsevol oficina de La Caixa fent un ingrés en el
nostre compte: 2100 1133 79 0200045207 o bé en el local de la penya els dissabtes de 18
a 20 hores.

LLICÈNCIES
Les dades de les llicències de ciclisme per la temporada 2010 es recolliran per la seva
tramitació durant els dissabtes del mes de gener de 18 a 20h al local social. Passat el
període abans esmentat la Penya tramitarà llicències un cop al mes. Cal portar fotocòpia del
DNI per a les llicències noves. Per a renovar les de l'any passat només caldrà signar
l'imprès.
Per gaudir dels 6 euros de subvenció serà imprescindible fer-se la llicència a la nostra seu
social i estar al corrent de pagament de la quota d'associat. No es tramitaran llicències
demanades per telèfon.
El període de validesa de les llicències entrarà en vigor a partir del 6è dia, des el seu
lliurament i pagament de l'assegurança a la F.C.C.
Avantatges de federar-se
- Assegurança d'Accidents: el federat gaudeix d'una pòlissa d'assegurances que li cobreix
en el cas d'accidents, caigudes i lesions derivades de la pràctica del ciclisme, tant en
entrenaments com en proves oficials.
- Assegurança de Responsabilitat Civil: Li ofereix cobertura en cas de danys a tercers
provocats per un accident mentre practica el seu ciclisme.
- Assistència Mèdica: Conta amb la possibilitat de ser atès en els centres concertats per
l’asseguradora .
- Consulta mèdica especialitzada en medicina esportiva.
- Estalvi de l'import de l'assegurança obligatòria en les inscripcions de proves cicloturistes.
- La Llicència Federativa és l'únic document que et permet participar en les proves federades
que s'organitzen a Espanya i en l'Estranger.
També us recordem que l’article 23.3 del decret legislatiu 1/2000de la LLEI DE L’ESPORT DE
CATALUNYA estableix que: ‘La pràctica de l’esport i l’activitat física s’ha d’acreditar
mitjançant una llicència esportiva.
LLIBRE DE RUTES 2010

El podeu passar a recollir pel local social a partir del 10 de gener.

Butlletí informatiu 2009 / 3

Pàgina 3 de 10

PROPERES ACTIVITATS
Des.- Dia 20. SORTIDA PRE-NADAL. sortida a les 9:00h.
Gen.- Dia 10. PRIMERA SORTIDA DE L’ANY sortida a les 9:00h. Tindrà puntuació

doble.

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.
Bicicleta carretera trek slr
Talla 54, quadre d'alumini, forquilla de carbono, grup shimano 105, rodes mavic cxp23 amb
rodaments shimano ultegra. En bon estat. Regalo un joc de corones de recanvi. preu: 600
euros. tel: 64 68 80 48

LOCAL SOCIAL
Tenim el nostre local social obert els dissabtes a partir de les 18 h. i fins a les 20 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.

ARXIU FOTOGRAFIC DE LA PENYA
Teniu a la vostra disposició, en l'ordinador de la penya, les fotografies de les activitats
que es van desenvolupant. Podeu veure-les en el mateix ordinador o gravar-les en un CD (al
preu de 2€ ) i dur-vos-les per a treure còpies.

RESUM DE L’ACTA DE LA ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2009
Aquesta ha estat la del XXV aniversari i la seva celebració ha condicionat tot el seu
desenvolupament. Va començar amb la creació d'un comitè encarregat de col·laborar en
aquesta tasca. Es va confeccionar un programa d'actes repartits per tota la temporada per a
commemorar la fundació de la penya.
El 21 de març es va presentar el programa en el saló de plens de l'ajuntament. Ens va
acompanyar el delegat de Tarragona de la federació de ciclisme que ens lliuro una placa de
record.
Uns dies abans s'havia fet la projecció de diapositives i comentari a càrrec de Oscar
Cadiach en el saló de plens de l'ajuntament. El tema uns viatges que havia realitzat al
Kilimanjaro i al cerro Aconcagua
El 17 de maig i al segon intent vam fer la gimcana de bicicletes en el Roquissar. Aquesta
vegada el temps acompanyo. En aquesta ocasió van col·laborar amb nosaltres els membres del
ampa del col·legi. Va tenir una participació alta de nens en les activitats de la gimcana i també
en l'espectacle infantil que es va celebrar com fi de festa.
El dia 7 de juny celebrem l'excursió social. Vam estar a Prades i va haver activitats de
tots els grups i un menjar de germanor.
El primer cap de setmana de juliol intentem pujar al pico Neouvielle en el pirineu
francès. Se'ns va resistir el cim i no vam poder coronar per problemes de mal temps. Ens
quedem amb les ganes de tornar a posar el mallot de la penya sobre un 3000 .
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El dia 3 d'octubre la pedalada popular. Amb un muntatge espectacular, amb un arc
inflable de uns metres d'alt i carpes per a atendre als participants de la mateixa. Va tenir una
participació molt alta i el final de festa ho amenitzo una banda de street de bon tros ritme.
Per últim la celebració de la nostra diada. Amb la cronoescalada a Sant Antoni i el
sopar de fi de temporada. En aquesta ultima es va fer un homenatge als socis fundadors, els
23 primers socis de la penya sense el concurs dels quals tot això no hauria estat possible.
En cada ocasió que ha estat possible hem lliurat records de la penya als participants,
gorres, samarretes, adhesius amb el propòsit de reforçar la imatge de la penya i de la seva
XXV aniversari.
El balanç final ho entenem com positiu. De cara al poble hem intentat promoure
activitats en els quals poguessin participar el màxim nombre de persones socis i no socis. Hi ha
hagut una gran participació en les activitats més populars, gimcana, pedalada i sortida social.
Les activitats pròpies com marxa de bicicleta de carretera, baixada del Gaià i Pic Neouvielle
no han tingut tanta participació.
S'ha de ressaltar l'activitat que ha desenvolupat l'equip de col·laboradors amb els
quals hem contat per a l'organització del XXV aniversari. El seu responsable Ilde Cuesta i els
altres han realitzat un magnifico treball.
El nostre antic local social ara ja no existeix. En el seu lloc s’està construint l'Hotel
d’entitats. Un edifici que albergarà, quan estigui acabat, algunes entitats del poble entre les
quals segurament estarem nosaltres.
La definició dels espais en els quals es dividirà no ens dóna una idea clara de com es
farà funcionar. Seria desitjable que poguéssim tornar a tenir el local en el Parc del Comunidó i
en millors condicions que l'antic. Està en mans de l'ajuntament resoldre les dubtes i
concretar. Hem parlat amb l'alcalde i els regidors implicats en diverses ocasions i és un tema
que s'haurà de seguir de prop. De moment disposem d'aquest local de manera provisional i
estem passant aquest període de la millor manera possible.
El local social, independentment de a on sigui resta obert tots els dissabtes de 18 a 20
hores i és un lloc ideal per a trobar-se, quedar i coordinar-se.
Torno a recordar el que ja s'ha comentat en altres ocasions.
L'ocupació de les noves tecnologies de les quals fa ús la penya, pagina web, correu
electrònic, etc. Són eines que ajuden a comunicar-nos i que seria bo que s'empressin amb mes
assiduïtat.
Tenim una pàgina web en la qual es publiquen les activitats de la penya així com els
llibres de rutes, classificacions, etc. Tenim un fòrum obert en la mateixa que serveix per a
publicar activitats i mantenir el contacte entre els socis que no es veuen de manera habitual.
La penya disposa d'un servidor de correu electrònic i té a la disposició dels socis que ho
sol·licitin adreces de correu pròpies, nomdelsoci@pcaltafulla.org o .cat.
Activitats dels diferents grups
1.- Carretera
Manté un nivell similar al d'altres anys. Aquesta temporada ha augmentat el
nombre de participants habituals. Com celebració del XXV aniversari es va fer una marxa des
de Les Borges Blanques (Lleida) fins a Altafulla.
2.- BTT
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Les sortides s'han fet moltes vegades al marge del previst en el llibre. S'ha
baixat el nivell pel que fa a altres anys. Això ha permès que s'incorporin nous socis que estan
començant però resta participació d'altres més forts per als quals no té tant al·licient.
Hem tingut algun problema també derivat de la falta dels guies habituals que per motius de
salut no han sortit tant.
Cal assenyalar l'organització de la Baixada del Gaià que amb una mica més de treball, i
ja té, es podria aconseguir que anés una marxa de referència.
3.- Infantil - juvenil
El grup de nens que va ser pujar Guillermo ja es va fer de juvenils i en una edat
difícil per a les sortides dominicals es pot dir que ja no ve. No s'ha pogut aconseguir un nou
grup de petits que haguessin agafat el relleu. Es pot dir que excepte en les convocatòries
extraordinàries que hem fet, gimcana i pedalada popular el grup no existeix.
4.- Senderisme
Es manté amb una participació irregular. S'han realitzat sortides tots els mesos
a muntanyes de Tarragona. Amb motiu del XXV aniversari es va organitzar una sortida per a
ascendir al Pic Neouvielle més de 3000 metres d'altura, en els Pirineus francesos. No es va
poder fer cim per dificultats atmosfèriques.
5.- Penya solidaria
Aquest any, en el local vell, s'han recollit 44 bicis, de les quals s'han pogut aprofitar i
per tant lliurar 25.En el canvi ens vam veure obligats a llençar tot el recanvi, que teníem i que
no era poc. Solament vam poder guardar les eines. Des de llavors, usant el pàrquing de Dino,
s'han recollit 10 i he aprofitat 7.No queda cap en "estoc". Esperem que ens donin algun local
per a prosseguir amb la labor, encara que s'haurà d'insistir en l'ajuntament.
Activitats extres de la temporada
1.- Sortida social
Prades. Una elevada participació. Un grup va fer un passeig fins a la roca foradada i
després van visitar el centre d'interpretació. El grup de senderisme va pujar al Tosal de la
Baltasana. El grup de BTT va fer un recorregut passant per Vilanova de Prades. El grup de
carretera va fer una marxa sortint des d'Altafulla fins a Prades. Tots vam fer un dinar de
germanor com es tradicional.
2.- Sortida de las 4 penyes
44 socis de la nostra penya van participar en la sortida de les penyes del Baix Gaià.
Alguns d'ells amb mallots d'altres penyes per pertànyer a vàries. Un grup va sortir per
muntanya i el grup més nombrós per carretera.
3.- Diada
La cronoescalada a Sant Antoni va tenir una participació escassa de públic i van pujar
29 bicicletes. No és un resultat brillant. Tal vegada guanyaria interès si es fes en dues
mànigues. Una competitiva amb premis i una no cronometrada més lúdica. El sopar va contar
amb una assistència alta, 105 persones. Va Estar marcada per l'homenatge als socis fundadors
als quals es va lliurar una insígnia commemorativa en plata obra de Joan Blazquez.
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Estadístiques

Nombre de socis: 227
Altes: 23
Baixes: 19
Participació:
44 dies de sortides.
26 persones de mitja
52% al menys 1 vegada.
1 Sortida: 51
Sortida social: 39
Pujada: 29
4 penyes: 44

Informe econòmic a càrrec del tresorer José Verón
Renovació de la junta
La junta actual ja indico en l'assemblea passada que tenia intenció de no renovar per un
any mes les seves responsabilitats, pensant que la celebració del XXV aniversari seria un bon
moment per a donar pas a gent nova amb idees noves i renovada il·lusió. Com no va haver
alternativa a la mateixa, perquè no es va presentar cap candidat, va acceptar continuar un any
més. Aquest any ja ha passat. Com cada any la junta s'ha de renovar. Els socis que estiguin
interessats a formar part de la mateixa s'han de proposar perquè els socis presents, amb
dret a vot, votin el seu suport als candidats.
Comentaris:
Dino Albaladejo: Es proposa i també per delegació proposa a Benjamin Carmenes. En el
termini d'una setmana buscarà suports per a constituir una junta viable.
Felix Alonso: Es necessiten 3 persones com mínim per a constituir la junta. A la junta
actual se li ha fet oposició des del primer dia. És millor sumar que restar. Cal reflexionar
sobre el tema.
Dino Albaladejo: Deu haver critiques. Sempre les critiques han de venir dels quals
estan dintre de la penya. Passa a tot arreu.
Ivan Mellado: Si solament hi ha 2 persones i demes una d'elles ni tan sols aquesta
present millor deixar la elecció de la junta per a una assemblea extraordinària a celebrar de
aquí a uns dies.
Josep Bonet: S'ha de venir a l'assemblea amb les coses preparades. Si no es proposa
una junta s'ha d'anar a una assemblea extraordinària. El qual aquest interessat en proposarse que busqui primer un equip.
Dino Albaladejo: Retira la proposta. Li sembla bé deixar-lo per a una pròxima
assemblea.
Ildefonso Cuesta: El fruit d'una critica sostinguda té el perill de la desmotivació dels
socis per participar en els òrgans de govern.
Resolució:
Com no s'ha proposat cap candidatura per a ocupar els llocs de la junta de
l'entitat s'acorda convocar una assemblea extraordinària com més aviat millor per a
tornar a plantejar la renovació.
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Precs y preguntes:
Ildefons Cuesta: Felicitar a tots els quals han participat en la organització del XXV
aniversari. La gent del poble té una bona imatge de la penya. Les activitats populars han gaudit
de molta acceptació.
Felix Alonso: La penya és un actiu d'Altafulla i això s'ha de valorar. Tots els quals
estan al capdavant de l'entitat necessiten el respecte i el suport dels socis perquè fan una
labor social important. De aquí a unes setmanes al penya tindrà junta. La penya ha de seguir
perquè tots la necessitem i les activitats les seguirem realitzant. Sortim amb bicicleta o a
caminar perquè ens agrada i perquè estem entre amics i ens ho vam passar bé.
Dino Albaladejo: Si fora per això a Altafulla hi ha moltes penyes. Alguns sol volen
tenir d'amics als quals lloen uns altres busquen als quals critiquen.
Josep Bonet: Tots tenen el dret de criticar però ningú aquesta en possessió de la
veritat absoluta. El fet que no hagi sortit una junta i que pugui provocar un certa crisi no és
dolent. De les crisis se surt reforçat i són un moment d'oportunitat.
Jaume Closas: El nou Hotel d’entitats, acollirà a la penya?
Carmen Manglano: No sabem gens definitiu. Hem comentat amb l'alcalde i el regidor
de esports el nostre desig d'estar allí. L'ajuntament ens ha dit que si, però també ens han
ofert altres alternatives que no hem vist idònies. Amb la distribució d'espais que té serà un
poc difícil encaixar a totes les associacions en el Comunidó. Hi ha bona disposició per part de
l'ajuntament i per la nostra. Trobarem una solució.
S’agraeix l’assistència als presents y se aixeca la assemblea.
Llista de assistents (22):
Dino Albaladejo, Felix Alonso, Guillermo Alonso, Josep Bonet, Toni Budría, Albert Cañas,
Jaume Closas, Ildefonso Cuesta, Rafael García, Rafael Jerez, Carmen Manglano, Vicenç Marín,
Ivan Mellado, Vicenç Micó, Salvador Peláez, Josep Queralt, Antoni Ramirez, Josep Lluis
Recasens, Gerard Recasens, Esteban Rubio, José Verón, Josep María Vidal.

XXIV PUJADA SANT ANTONI

07-NOV-2009
TEMPS

TEMPS
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOM I COGNOMS
MIN SEG
1
52
GUILLERMO ALONSO
ANTONIO RAMÍREZ
1
52
DANIEL VIDAL
1
56
JOSEP MARIA VIDAL
2
09
MARC SERRA
2
14
2
19
JUDIT VIDAL
FÈLIX ALONSO
2
28
JORDI GIMÉNEZ
2
39
BENJAMIN CÁRMENES
2
42
JUAN ANDRÉS ARAQUISTAIN
2
43
SERGI TORRES
2
46
DIEGO GARCIA
2
47
XAVIER GARCIA
2
47
ERNEST FERNÁNDEZ
2
54
MARTÍ RÀFOLS
2
55
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31
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07
34
89
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ORDRE
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NOM I COGNOMS
MIN SEG
RAFAEL MORENO
3
03
SALVADOR PELÁEZ
3
09
JUAN VALERO
3
16
JOSEP SEGURA
3
18
JOAN JOSEP SIRVENT
3
19
MIREIA FARRENY
3
25
MANEL ESCRIG
3
36
MIGUEL MEMBRIVES
3
47
J MARIA GORNALS
3
51
DINO ALBALADEJO
3
55
RAFAEL JEREZ
4
30
AIXA ACEÑA
4
41
JOSEP RIÓN
4
46
FRANCESC FARRÉ
4
57

CEN
49
07
33
22
52
92
16
77
22
16
62
32
22
30

PENYA CICLISTA ALTAFULLA - SORTIDES ANY 2009
NOM I COGNOMS

PUNTS

NOM I COGNOMS

PUNTS

1

DINO ALBALADEJO REYNE

46

45

ERNEST FERNANDEZ FARRENY

9

2

MIREIA FARRENY PROFITOS

46

46

MARTÍ RAFOLS MAYMÓ

9

3

FEDERICO BENDICHO MONS

42

47

MANUEL ABADIA LAMARCA

8

4

RAFAEL JEREZ SANCHEZ

40

48

MARC MONTERO BAIXERAS

8

5

SALVADOR PELÁEZ LUQUE

39

49

DIEGO GARCIA MENDEZ

7

6

RUBEN RUIZ GARCIA

38

50

ENRIC BARCELO GIOL

7

7

JOAN JOSEP SIRVENT CALVERA

37

51

JAUME LLOPART ROIG

7

8

ANTONIO BUDRÍA GARCÍA

35

52

ALBERT PLANAS PINEN

7

9

BENJAMIN CARMENES DIEZ

34

53

MANUEL TORRES ROMERO

7

10

JAUME CLOSAS APARICIO

33

54

GERARD RECASENS PÉREZ

7

11

VICENÇ MICO PONS

33

55

JOSEP Mª VIDAL SANZ

6

12

CARMEN MANGLANO DIE

32

56

MIQUEL OCHOA VENDRELL

6

13

JOSE VERON ALCONCHEL

31

57

JESUS TOLIN OLALLA

5

14

ANTON MENDEZ PAPIOL

30

58

ALBERT CAÑAS GONZALEZ

5

15

ILDEFONSO CUESTA ROMEO

29

59

JOSEP Mª QUERALT MONTSERRAT

5

16

JOSEP-LLUÍS RECASENS BALADO

29

60

DOMINGO RODOREDA BARTOLI

5

17

YOLANDA PÉREZ MONTESERÍN

29

61

ANA PÉREZ ROMERO

5

18

RICARDO SANCHEZ BRETAÑO DE ARCOS

28

62

ANTONIO ESLAVA ALPUENTE

4

19

JOSEP Mª BOADA ABELLO

27

63

FRANCISCO GRIÑANT ALMAGRO

4

20

JOSEP SUÑE PORTA

25

64

ELOI GIROL TORREBADELL

4

21

MIGUEL HERNANDEZ OBISPO

21

65

ONA ALONSO CAMPS

4

22

JUAN VALERO GARCÍA RIFATERRA

21

66

MIGUEL MEMBRIVES SANCHEZ

4

23

JORDI GIMENEZ GABARRO

20

67

PEDRO FIGUEROA TALAVERA

4

24

MANEL ESCRIG GOMEZ

19

68

MANUEL ANGEL CORRAL ROIG

4

25

ESTEBAN RUBIO VARGAS

18

69

MARTA RECASENS PÉREZ

4

26

IVAN MELLADO VIVES

18

70

GUILLEM ROVIRA PEREZ

4

27

SERGI TORRES LOPEZ

18

71

EMILIO MARTINEZ ROSELL

4

28

JOSEP QUERALT MATA

16

72

DIEGO RUBIO VARGAS

3

29

AGUSTI MONTERO RUBIO

16

73

JOAN JIMENEZ ESPINOSA

3

30

RAFAEL GARCÍA BLEDA

16

74

JORDI CORTES SALVADOR

3

31

ANTONI RAMIREZ BALLESTE

15

75

JON GOITIA BIGORDA

3

32

ANTONI MAJOR TREIG

15

76

GERARD FUENTES LLORACH

3

33

JOSEP Mª GORNALS MONGUIO

15

77

ROBERT CAÑELLAS NUÑEZ

3

34

VICENÇ MARIN PALANQUES

14

78

ALVARO MEMBRIVES OLLETA

3

35

JOSEP SEGURA CORTES

13

79

MANUEL ANGEL VELAURE ALVAREZ

3

36

POL ADELL DEOSDAT

13

80

OSCAR ARMENDARIZ FUENTES

3

37

VICENTE ROMEU FRANCES

12

81

RAFAEL MORENO BEZARES

2

38

MARC SERRA BORRULL

12

82

MOISES RAMIREZ BALLESTE

2

39

VICTOR EJARQUE LOPEZ

12

83

VICTOR SIMO ELIAS

2

40

JOSEP RION SOLE

12

84

RAMON SABATES BROY

2

41

GUILLERMO ALONSO CANTORNE

11

85

DANIEL VIDAL PUIG

2

42

JUAN ANDRES ARAQUISTAIN URRETA

11

86

JOSEP BICARDI TRESERRES

2

43

FELIX ALONSO CANTORNE

10

87

ISIDRE FORTUNY RECASENS

2

44

ANDREU CANALS VIDAL

10

88

CAROLINA CIURANETA SOLE

2
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PENYA CICLISTA ALTAFULLA - SORTIDES ANY 2009
NOM I COGNOMS

PUNTS

NOM I COGNOMS

PUNTS

89

XAVIER TORRES NAVARRO

2

105 AARON SOLA SANJUAN

2

90

XAVIER GARCIA JIMENEZ

2

106 MIGUEL ANGEL LARRAÑAGA SANCHEZ

2

91

MARTA CAMPS GALI

2

107 FRANCESC FARRÉ CAMPS

2

92

AGUSTIN MARTIN DE FEZ

2

108 JAUME GARCÍA OLIVÉ

2

93

JOAN MARTINEZ MORALES

2

109 CELIA JUAN BATET

2

94

NEUS BALAÑA MERCADE

2

110 JOAN MUÑIZ FERNANDEZ

1

95

FRANCESC MARSAL BONACHI

2

111 ALEX QUERALT TORNE

1

96

JUDIT VIDAL MÉNDEZ

2

112 JAVIER VERON GARCIA

1

97

AIXA ACEÑA RIBAS

2

113 RUBEN GRAN SERRANO

1

98

FRAN GRIÑANT TAUSTE

2

114 JOSEP Mª FONTANILLES FARRE

1

99

GEMMA FUENTES LLORACH

2

115 JOAN MARCOS TUEBOLS

1

100 VICTOR CONORS LOPEZ MOLINA

2

116 EDUARD SUÑE RAMON

1

101 ALBERT PUJOL GIROL

2

117 CESAR DEL ESTAL VENDRELL

1

102 IRENE ALONSO DA COSTA

2

118 JAN BARDOLET PEREZ

1

103 LAURA ALONSO DA COSTA

2

119 MARIANO DOMINGO SANCHEZ

1

104 DAVID FIGUEROA ZARAGOZA

2

CONVOCATÒRIA DE ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Tal com reflecteix l'acta de l'assemblea celebrada el 14 de
novembre passat, obert el torn de presentació de candidatures a la junta
no es va presentar cap que reunís les condicions mínimes requerides. És
obligatori per al funcionament de l'entitat disposar d’una junta elegida en
l'assemblea de socis. Això fa necessari la convocatòria d'una assemblea
extraordinària per a cobrir almenys els llocs de president, secretari i
tresorer.
Tots els socis esteu convocats el dissabte 12 de desembre a les 17h
en primera i única convocatòria a la seu social. És molt important
l'assistència i participació de tothom.
Ordre del dia:
Renovació de la Junta
Torn obert de paraula.
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