
9 de març de  1985 . Estrenem els primers mallots

      19 d'octubre de 1985 . 1ª Pujada a l'ermita de Sant Antoni

( 1985 – 2010 )

25 anys fent ciclisme
Agafant el relleu i donant continuïtat al programa dels actes 

per a commemorar el 25è. Aniversari que encetàvem el passat mes 
de març i es perllongaven al llarg del 2009, presentem avui el full de 
ruta per aquest 2010, que tindrà en una de les seves etapes, la del 
30 de maig, l'enlairament i esclat de 25 coets simbolitzant el quart 
de segle assolit.

En el decurs d'aquets anys, la Penya ha gaudit en general de 
bona salut i empenta la qual cosa ha permès que es fessin milers de 
sortides,  es  participessin  en  gran  nombre  de  curses  i  marxes 
cicloturistes, proves de BTT, excursions a peu, sortides infantils...  i 
moltes més activitats i col·laboracions puntuals amb l'Ajuntament i 
d'altres entitats.

Tan els fundadors, com els socis dels primers anys, els que 
continuaren entre els 10 i el 20 i tots els que avui dia formem part 
d'aquesta  rotllana,  que  es  la  Penya,  hi  han  donat  suport  d'una 
manera u altre i fet possible tot el que avui som i tenim.

Visca la Penya !!!!!.



“1985 – 2010” 25 . ANIVERSARIè  

PENYA CICLISTA 
D'ALTAFULLA

PROGRAMA D'ACTIVITATS

GENER Dies 9-10 Dissabte, 9, presentació del 
programa i llibre de rutes. 
Dia 10, primera sortida de la temporada. 

FEBRER Inici del Concurs Fotogràfic, “  La Penya 
Ciclista compleix 25 anys”
Inauguració del NOU LOCAL SOCIAL de la 
Penya. (Dependrà de les obres i de l'Ajuntament) 

MARÇ Dia 13.TINC UNA PREGUNTA PER A VOSTÈ. 
Ponents i temes: Medicina esportiva, BTT, 
brevets, mecànica, escoles ,cicloturisme...., 

ABRIL Dissabte 10 Inauguració, al Fòrum, de 
l'EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA de la Penya. 
RECORDS de 25 anys fent ciclisme.
Entrega de nous carnets als socis.

MAIG Diumenge 30 ¡¡¡¡¡¡FELICITATS !!!!!!
AVUI COMPLIM, OFICIALMENT, 25 ANYS ....
Enlairament de 25 coets, fotografia, a la Placeta,  amb 
els socis fundadors  i esmorzar conjunt

JUNY Diumenge 6 L'EXCURSIÓ . Enguany per les 
terres del Maestrat. VILLAFRANCA DEL CID

                     Penya Ciclista Altafulla 
Apartat 55, 43893 – ALTAFULLA
www.pcaltafulla.org
info@pcaltafulla.org

JULIOL Diumenge 18 BICICLETADA POPULAR, amb 
música i animació pels carrers.

AGOST EN PRINICIPI, VACANCES ….... i a buscar el 
núm 30.585, amb el que enguany jugarem 
per la Rifa de Nadal.

SETEMBRE  CURSA CICLISTA 

OCTUBRE Dissabte 16 DIADA. XXVI PUJADA 
CRONOMETRADA A L'ERMITA DE SANT 
ANTONI.
SOPAR – FESTA , FI DE TEMPORADA.

NOVEMBRE PENYA SOLIDARIA. Entrega de les bicicletes 
recollides i recuperades.
Exposició de les fotografies del Concurs   i 
entrega dels premis.

DESEMBRE Dissabte 18 PRESENTACIÓ DEL DVD “25 
ANYS PEDALANT, FENT CAMÍ I POBLE” i 
del CALENDARI - 2011

(*) De tots aquests actes en sortiran puntualment programes 
específics amb més informació

http://www.pcaltafulla.org/



