
 

 

 

 

 

 

LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA ET CONVIDA A LA 
SORTIDA EXTRA DEL PROPER 8 DE MAIG AL 

BALNEARI DE CARDÓ (GRUP DE CARRETERA) 

Aprofitant sinèrgies i sumant voluntats: TOTES LES BICIS AMUNT!!! 

La sortida s’ha plantejat en una triple dimensió: lúdica, esportiva i gastronòmica, en i 

per, aquest ordre. La dimensió lúdica és la més important i la que dona nom a la 

sortida TOTES  LES BICIS  AMUNT.  De fet, les tres,  no són dimensions estanques, més 

aviat són permeables i s’entrelliguen, però per comentar-les ens anirà bé diferenciar-

les. La dimensió lúdica porta implícita el fet de desfruitar, fruir, gaudir...  Fem una 

sortida extra per per gaudir-la, totes i tots,  i tots conjuntament, per tant és important 

que aconseguim l’objectiu amb el treball i l’esforç de totes i tots.  TOTES LES BICIS 

AMUNT FINS EL CARDÓ. Que totes i tots arriben és també cosa de totes i tots. La 

Penya es caracteritza per una experiència acumulada durant anys , i un seny, saber fer i 

estar, que es del tot, ben palès, i que cal aprofitar, preservar i eixamplar. Transmetre 

als/les novells/es,  les/ als joves, tot aquest bagatge  és una necessitat. Dons  amb la 

seva rauxa, la seva empenta  i la seua, i la nostra paciència i la nostra perseverança, ho 

hem de fer possible: TOTES LES BICIS AMUNT!!! 

Veure el Balneari tot just passat el revolt del túnel,  és una autèntica postal. Si a més hi 

afegim i posem en valor, l’esforç del grup per aconseguir-ho, això, ja és màgia. 

EL 8 DE MAIG TOTES LES BICIS AMUNT!!!! 

 



 

PROGRAMA 

6,30 Sortida d’Altafulla (des dels pins) cap a Tortosa 

7,45 Arribada a Tortosa (Restaurant l’Ardiaca) 

8,00 Inici de l’etapa, direcció cap a Bitem, Tivenys, Coll de Som, Benifallet 

(esmorzar), Rasquera i pujada a Cardó. Tornada a Tortosa per Xerta i Aldover 

86 km (si es creu necessari, el grup expert pot tornar per Pinell de Brai per allargar uns 

kilòmetres l’etapa) 

Arribada a Tortosa a les 13,30 aproximadament 

Pels que vulguin (si pot ser tots i totes!!!) dinar a l’Ardiaca  

(cost del dinar 12 € + 1 € del cafè + 2 € de la dutxa: total 15 €) (+ l’esmorzar) 

En acabar, tornada a casa!!! 

Es imprescindible apuntar-se al local, fins el 30 d’abril (es molt important saber quants 

serem per preveure lloc d’esmorzar, furgoneta per portar les bicis si calgués, dinar) 

 

 


