
  Relleu de Junta

 i continuació d'actes d'Aniversari

Altafulla, 17 de desembre de 2009

Benvolgut soci i company de la Penya Ciclista Altafulla;

Tan sols quatre ratlles per a informar-te de que en l'Assemblea d'aquest passat 
dissabte, dia 12 de desembre, va ser presentada i escollida una candidatura la qual tinc el 
plaer de presidir novament i  amb la que esperem agafar el  relleu de la Junta sortint i 
continuar treballant amb renovada il·lusió la propera temporada 2010.

Temporada, en la qual el, diumenge, dia 30 de maig es compleixen, oficialment, els 
25  anys  de  la  seva  fundació  e  inscripció  amb  el  núm.  4267  al  registre  de  Clubs  i 
Associacions Esportives ( 6 mesos desprès, d'aquell 1/12/1984, on els 23 primers socis 
“fundadors” posaven fil a l'agulla al projecte).

Aquest nou equip està integrat pels següents socis:

Presidència,Dino Albaladejo; Tresoreria, Benjamín Càrmenes; Secretaría, Antoni Ramírez;

Grup  de  col·laboradors,  Joan  Muñiz,  Josep  Mª.  Vidal,  Josep  Mª.  Gornals,   Salvador 
Peláez,  Martí  Ramírez,  Rafael  Jerez,  Federico  Bendicho,  Jaume  Closas,  Juan  A. 
Araquistán, Ildefonso Cuesta, Francesc Griñant i Toni Budría (senderisme i muntanya), restant 
oberts a possibles futures incorporacions de col·laboradors.

D'aquí l'encapçalament d'aquest comunicat; Relleu de Junta i continuació del XXV 
aniversari.

Tots els que hem passat a portar les regnes de la Penya, hem preparat, tot i el poc 
temps  disposat  per  a  fer-ho,  un  programa/calendari  d'activitats  que  tindrem  a  be 
presentar-vos, juntament amb el llibre de rutes del 2010, el proper  dissabte, dia 9 de 
gener, a les 18'00 h. a la Sala de plens de l'Ajuntament d'Altafulla. 

US HI ESPEREM A TOTS, NO HI FALTEU  .  

Es un programa divers amb la intenció de que aporti  continuïtat al iniciat per la 
Junta sortint  i sigui partícip de tots els que som i han estat, en el present i passat socis de 
la Penya Ciclista Altafulla.

Avui no ens resta més que desitjar-vos a tots vosaltres, familiars i amics que 
gaudiu d'unes bones Festes Nadalenques, millor Cap d'Any i un 2010 que vingui 
curull de salut e il·lusió per a compartir plegats.

Ben cordialment, us ho desitgem, tots els membres de la nova Junta.

P.D. Per a tots aquells que no pugueu assistir, us recordem que la primera sortida de 
2010 tindrà lloc el diumenge 10 gener. Un cop feta la fotografia de costum sortirem de l'Era del  
castell, a les 9'h i anirem fins BONASTRE . 


