A la vila d'Altafulla, dissabte dia 27 de novembre de 2010, quan son les cinc i deu
minuts de la tarda, comença l'Assemblea anual ordinària de la Penya Ciclista Altafulla,
que es celebra a la sala de reunions del local social amb l'assistència dels socis següents:
Dino Albaladejo, Antoni Ramírez, Benjamin Cármenes, Jacint Tomàs Benages,
Jacint Tomàs Castellà, Anton Méndez, Salvador Llorens, Ramon Guillemat, Mireia
Farreny, Antonio Budria, Carmen Manglano, Ildefonso Cuesta, Rafael García, Federico
Bendicho, Josep Segura, Salvador Pelaez, Rafa Jerez, Daniel Vidal, Judit Vidal, Josep
Queralt, Alex Queralt, Juanjo Sirvent, Manel Escrig, Jordi Giménez, José Verón i Ernest
Fernández.
En primer lloc es comença llegint l'acta de l'Assemblea anterior la qual resulta
aprovada per unanimitat.
A continuació el secretari exposa l'informe de secretaria que resumeix en dues
paraules, any de rècords i records.
Una amplia gestió que va començar el 9 de gener amb la presentació del programa
i llibre de rutes i que va seguir amb la tramitació de llicències ( 36 de la FCC i 21 de la
FEEC), tramesa dels nous carnets als socis, balanç del moviment de socis 37 altes (11
ex-socis recuperats) i 18 baixes. A dia d'avui som 244. Tramesa puntual de butlletins i
cartells tant per mail com per correu, on es detalla tota la activitat que la Penya ha anat
realitzant. Adequació dels Estatuts a les noves disposicions legals i la posterior
presentació davant els organismes corresponents. Inauguració del nou local social ubicat
al Centre d'Entitats. Puntual tramesa de les felicitacions personalitzades dels aniversaris
als socis. Signatura del conevni amb la Unitat de Medicina Esportiva de l'hospital de St.
Pau i Sta. Tecla per aconseguir descomptes en els reconeixaments i proves d'esforç ( 13
socis l'han aprofitat). Participació en tots els mitjants i oportunitats que se'ns ofereix per a
donar-nos a conèixer i difondre el nostre programa ( Entrevistes a Altafulla Ràdio,
publicacions a la Pl. del Pou, insercions a Diari de Tarragona i Més Tarragona, reunions al
Consell sectorial d'Esports i col.laboracions amb d'altres Entitats locals i actes que
organitza l'Ajuntament com la pedalada solidària per Haití. Gestió de recerca i renovació
de la vestimenta esportiva personalitzada de la Penya desprès d'haver sondejat 5
empreses punteres del mercat nacional i tot aixó procurant aconseguir la millor
actualització de la base de dades del firxer d'associats.
Pel que respecta a la vessant esportiva s'ha participat : el grup de carretera en 16
marxes cicloturistes, el de BTT en 8 proves, el de senderisme aconseguint el Cim “d'un
3000” i el nostre corredor Élit en 5 curses. A tot aixó cal afegir el nou rècord de la pujada a
Sant Antoni establert pel Jordi Cortès en 1minut i 27 segons.
Pel que fa als records, els podem resumir en les trobades de tots els que han
participat al llarg de la temporada en els actes “extraordinàris”. Posant com estendart
l'Exposició Antològica, acompanyada per ordre cronólogic de la xerrada/col·loqui “Tinc una
pregunta per vostè”, la festa matinal del 30 de maig, l'excursió, la bicicletada, la cursa de
cadets i l'esclat final amb la Diada.
Alegria, participació,enyorança,llàgrimes,espectació,emoció, retrobaments, il·lussió
i fins i tot màgia defineixen aquest conjunt de records.
Per a finalitzar el secretari (agraeix a nivell personal) a tots els que d'una manera u
altre han fet possible que la Penya hagi lluït “en totes les seves seccions”; simpatitzants i
públic en general, ex-socis, socis, col·laboradors de l'equip directiu i el recolzament i
confiança total que ha tingut del Dino com del Benjamin, podent així possar un punt i final
“de somni” a aquest quart de segle. Que s'ha estat commemorant al llarg de les dues
darreres temporades.

Sense que ningú tingui a be fer cap tipus de pregunta ni demanar quelcom envers
aquest informe es dona per aprovat.
Tot seguit, el tresorer, en Benjamin exposa el balanç de la gestió económica
(Previament s'han repartit còpies a tots els presents del resum global económic de la
temporada). Dit resum comença amb la data del 31-10-2009, donant un saldo de 14.320
Euros. Una continuitat de gestions ja programades i pendents fins la data de la darrera
Assemblea 12-12-2009 amb un saldo favorable de 6.936 Euros, que es amb el que
comença la nostra gestió.
Aquest any 2010 hem tingut un total d'entrades de 12.970 euros i unes despeses
de 14.031, amb un saldo actual a dia d'avui de 5.875 euros (pendents de la liquidació de
les despeses de loteria, cobrament de roba i alguna despesa que encara no ha estat
carregada al compte). Tot i així quedarà un remanent de 3.345 euros. Apart dels 6.800
Euros previstos d'ingresos en el pressupost per al 2011, front als 6.700 de despeses.
En tresorer mostra tot el conjunt de factures, rebuts, extractes i resta documental al
temps que puntualitza i desglosa els trets més significatius.
Acabada aquesta exposició i preguntant als presents per si desitjen fer quelcom
observació u aclaració, tan sols el José Verón, pren la paraula per agrair, que dins
d'aquesta gestió el tresorer haguès procedit a eleborar i tancar els darrers dos mesos de
la Junta anterior, de la qual ell en formar part com tresorer. L'informe de tresoreria també
es aprovat per unanimitat.
Ara és el president, qui pren la paraula per exposar aspectes de la present
temporada 2011. Comentar que s'està treballant en el llibre de rutes, les de carretera
estant fetes, les de BTT han estat modificades i actualitzades per la corresponent
comissió. El calendari de senderisme tindrà detallats els llocs on s'anirà i com a novetat la
recuperació del grup infantil ( del qual el soci Ildefonso Cuesta, amb la col.laboració
d'altres) intentaran reactivar i presentar un calendari que a raò d'una sortida mensual,
començarà el març vinent.
També informa que el lloc escollit per l'excursió de la propera temporada, tindrà
com indret la Vall de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Aubac. Un indret idoni per que
totes les seccions, carretera, BTT, senderisme i acompanyants puguin tenir la seva part
“activa i personalitzada” tal com va succeir en l'excursió de Prades de 2009.
Puntualitza,que es proposa a l'Assemblea que accepti aprovar tres questions
envers les diverses bases que recull el llibre de rutes: La primera, que per optar al punt de
la sortida es tindrà que arribar al lloc de l'esmorzar ( es a dir fer el 50%); la segona que
durant un periode de 5 anys ( cap soci que hagi guanyat un dels mallots especials,
regularitat,veterà, revelació, fémina,promesa...) el pugui tornar a tenir. D'aquesta manera
s'afavorirà la rotació entre els diversos socis ( es posa com a un de molts exemples que el
segón amb més sortides de la història de la Penya mai ha tingut el mallot regularitat).
Per acabar la Junta procurarà mantenir el nivell dels premis, “dins l'apartat de
puntuació” de la present temporada.
Sorgeixen breus comentaris, per part dels presents, tots de caire positiu i favorable
i per tant les propostes anteriors son aprovades.
El president, clou el seu informe que enllaça amb la proposta de regularització de
les quotes dels socis/es.

Es presenta la proposta de que tots els majors de 16 anys; homes/dones abonin 15
euros l'any. I els menors de 16 nois/es 10 Euros anuals.
D'aquesta manera es compleix la dispoció legal que en matèria de la Llei d'Igualtat
contemplen disposicions dels nostres Estatuts.
També es presenta la proposta de suprimir la subvenció/ajut de 6 euros que fins ara
es destinaven a tots aquells que es treien una llicencia federativa, més que pel fet
merament de l'estalvi per tal de mantenir l'equivalència unitaria e igualitària de les quotes.
Sotmesos a votació, els dos apartats son aprovats per unanimitat.
S'obre ara el torn de precs i preguntes;
L'Ildefonso Cuesta, demana que als nens que passin a formar part del nou grup
infantil (sempre que hi participin regularment) tinguin la quota de socis del primer any
gratuïta. S'acepta.
Al respecte en Dino, comenta que caldrà establir molt clarament, mitjançant
autorització signada dels pares, el compromis i normativa entorn aquest grup infantil, per
evitar quelcom ensurt futur.
Toni Budria, exposa el que considera un “fet no prou clar”, com és el que tot aquell
que ha obtingut la corresponent llicència de la FEEC, pugui pendre part a les proves de
BTT que organitza la FCC, sense haver de pagar cap tipus de suplement pr l'assegurança
de dia. Aquí el secretari, exposa que realitzades les corresponents consultes tan a la seu
de la FEEC com a la FCC la resposta ha estat que al tractar-se de federacions
independents ( la llicencia obtinguda en cadascuna, tant sols contempla la seva validessa
en aquelles proves degudament reconegudes per aquestes). Sorgeix un intercanvi
d'opinions entre Budria, Dino, Ildefonso, Daniel, Alex i Antoni que dona com a resultat,
donat que no està a les nostres mans poder variar les disposicions establertes per les
respectives federacions que tot te un rera fons “merament recaptador” i que restarà a la
decissió de cadascú i segons les proves en que vulgui participar obtenir la corresponent
llicencia, ambues o exposar-se a tenir que fer front a “despeses adicionals” per part dels
organitzadors de les diverses proves.
En Daniel Vidal, exposa, que tot i ser soci de la Penya, porta dos anys competint en
categoria de ciclo-cros i veterà sota llicencia d'altre club, a raò d'unes 20 o més curses per
temporada i demana a la Penya que si aquesta es fa càrrec del cost de la seva llicencia i
proporciona un equip (mallot i culot) li agradaria fer-ho defensant els nostres color i nom.
Novament s'enceta un debat d'opinions, hi participen en Daniel, Dino, Alex,
Benjamin, Antoni, Esteban, Federico,Ildefonso....)uns pregunten pel cost económic que
pot arribar a suposar ( uns 160 euros anuals/corredor,), d'altres que s'estabeixi un minim
de proves on participi el corredor (10), també quants socis dels que tenim s'hi poden
apuntar, d'altres que no s'ha fet mai però que es obrir portes als qui volen competir i fins i
tot el que considera que pot sentar precedents i prefereix no donar-hi suport. El pesident
passa a sotmetre la proposta a l'Assemblea que resulta aprovada amb 14 vots favorables,
5 contraris i la resta abstencions.
Així s'arriba al final de l'Assemblea, quan son tres quarts de set de la tarda,
procedint tot seguit en la meva condició de secretari a documentar els acords presos i
redactar la present Acta de la que en donc fe.
DISPOSICIONS ADICIONALS.

Aprofitant la celebració de l'Assemblea, te lloc la signatura del conveni de
col·laboració de la nostra Entitat, secció Penya Solidària amb la O.N.G.- Pas-Pas Puente
acción solidaria. Sota l'Assistència del Sr. Moussa Samba , president de la ONG, la
tresorera i una altre membre de la Junta. El secretari passa a llegir dit conveni (hom el pot
veure dins l'apartat de Penya Solidària de la nostra web) que es signat entre aplaudiments
dels presents. A continuació el sr. Moussa, agraeix aquesta iniciativa, ens dona les gràcies
al temps que ens explica breument quines son les seves principals actuacions i finalitats
que desenvolupen en països del continent africà. Ens diu que en breus dies disposarem
fotografies de les 26 bicicletes ( que han format part del primer contingent enviat amb
destinació Senegal). També envers la Penya Solidària reconèixer la tasca “de reparació i
abillament de les bicicletes que recollim” feta per l'Ernest Fernàndez, al temps que
obrirem un “cens” que inclourà les fotografies de totes les bicicletes que recollim (la seva
procedència), així com el seu destí final.
Finalment, es llegeix el veredicte del concurs fotogràfic convocat per la Penya,
emès per l'associació fotogràfica de Tarragona . Al final s'han recollit 49 fotografies,
previament enviades pels participants i que avui resten exposades en aquesta Sala.
El resultat és: Primer premi, pel soci Ramon Guillemat. Segón premi, pel soci
Mariano Domingo i tercer premi per la sòcia Ana Pérez.

