
A la vila d'Altafulla, dissabte dia 26 de novembre de 2011, quan son les cinc i trenta 
cinc  minuts  de  la  tarda,  comença  l'Assemblea  anual  ordinària  de  la  Penya  Ciclista 
Altafulla, que es celebra a la sala polivalent del Centre d'Entitats 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,  Diego  García,  Ildefonso  Cuesta,  Rafael 
García,  Salvador Pelaez, Rafa Jerez, Josep Queralt, Juanjo Sirvent, José Verón , Vicens 
Marin, Jesús Tolin, Santiago Marco, Josep M. Gornals, Esteban Rubio, Jaume Closas, 
Hector Caro i Josep Suñé.

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 amb la frase: 
la  Penya  rutlla  feliç  amb  plat  gros.  Motiu  pel  qual  ens  hem  de  felicitar  plegats; 
col·laboradors  externs,  socis  en  general,  responsables  de  les  diverses  seccions  i 
membres de la Junta. 

Una  gestió que va començar  el  9  de gener  amb la primera sortida a Alió (62 
participants nou rècord) i que va seguir amb la tramitació de llicències ( 33 de la FCC/UCI 
i 24 de la FEEC). Balanç del moviment de socis 25 altes  i 15 baixes. A dia d'avui som 253

Tramesa  de 2 butlletins i cartells tant per mail com per correu, on es detalla tota la 
activitat  que  la  Penya  ha  anat  realitzant.  Puntual  tramesa  de  les  felicitacions 
personalitzades  dels  aniversaris  als  socis.  Renovació  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 ( 14 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 : triatló SERTRI, setmana de la 
sostenibilitat del transport i bicicletada per les festes de setembre.

 Gestió  de recerca i  renovació  de la  vestimenta  esportiva  personalitzada de la 
Penya  enguany incorporant  la  “camiseta  de  senderisme”  ,  el  xandall  i  el  “polo  groc” 
procurant satisfer totes les necessitats i peticions.

Pel  que  respecta  a  la  vessant  esportiva  la  participació  en  els  actes  “de  caire 
conjunt” trobem que :

En l'excursió, tot i tenir-se que anular la part esportiva hi participaren 53 persones. 
A la XXVII Pujada a l'ermita 34 inscrits (enguany guanyada pel debutant Julio Solanes). 
Pujada integrada dins una Diada que fou emotiva, dinàmica, alegre i molt participada al 
sopar on com de costum es repartiren els trofeus, regals i distincions , a la XVI edició de 
les sortides conjuntes (aquest cop sota la nostra organització) 98 participants. Les sortides 
setmanals han donat un total de 1473 participacions repartides entre els 109 socis = 37 
socis de mitjana per sortida (també la més alta mai assolida).

Del grup de carretera, que ha tingut llicències d'Elit, master 30 i Veterans 40 a la 
part competitiva de curses, destacar-ne i felicitar al Daniel Vidal que ha participat en 26 
curses( proves socials, curses de ciclocros i calendari de veterans 40 participant tant al 
campionat de Catalunya com el d'Espanya a Bèjar).



Hem tingut representació en  21 marxes cicloturistes, d'arreu de l'estat i fins i tot a 
França  e  Itàlia,  destacant  aquí  al  company  Joan  A.  Rodriguez  per  haver  finalitzat 
meritòriament la Paris-Brest-Paris. També es va participar per primer cop a La Milan-San 
Remo de 298 qm. Paper destacat també de la Mireia Fernández que ha guanyat diversos 
trofeus per la seva participació en Marxes.

De les sortides de la temporada, significar que es feren la Tortosa-Vallderoures 
(havent-se dinterrompre pel “bestial vent d'aquell dia”) i la pujada a Fredes que va aplegar 
un total de 27 participants (la més alta participació en una sortida extra, superant la de 
moltes  excursions).  I  novament  el  grup  de  “jubilats”  va  organitzar  i  suar  l'anomenat 
“periplo cicloturista Leonès”.

El  grup  de BTT,  també competitiu  (  gràcies en Jaume Brú  i  Eduard Suñé).  La 
participació global a 9 marxes (entre elles La Pica amb centenars d'inscrits). Participació 
també en Duatlons i fins i tot algun soci (jesús Tolin) en curses a peu.

S'ha fet sortides extres de caire intern, nocturnes a l'estiu i d'altres a la recerca de 
noves rutes. Dins del grup i de caire particular també en aquesta edició hi ha qui ha fet el 
Cami de Sant Jaume.

Menció especial i agraïment pel soci Ildefonso Cuesta, “recuperador” i alma màter 
del nou grup infantil. Creador de la pàg. De la secció al Facebok. S'ha actiavt el grup amb 
la participació de pares, familiars i  amics dels més petits.  Esperant continuar crèixer i 
consolidar-se pel 2012.

La secció de senderisme, tutelada per la Carme i el Toni han complert el calendari 
previst de la sortida mensual amb puntualitat ( a excepció de la nocturna Valls-Altafulla, 
que fou anulada).

Dins d'aquesta secció foren atorgats per la Diada els premis a la: regularitat (Carme 
Manglano), veterà (Albert Planas) i socia revelació (Anna Maria Solé).

També membres d'aquesta secció prou competitus han participat a diverses curses 
de muntanya i a la prova “carros de foc”. Es preveu un èxit i rècord en una sortida de 
senerisme  per  la  sortida  del  proper  dissabte  a  Montserrat  on  es  superaran  els  50 
participants.

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). El balanç 2011 ha tingut fins la data d'avui unes entrades de 6229 euros i 
unes sortides  de  8585.  Donant  un  saldo  negatiu,  pero  favorable  de  3520  (gràcies  al 
remanent anterior ( al que caldrà restar els pagaments en el seu moment de la loteria, 
com també moviments derivats de la venta de roba, amb un estoc que supera els 1000 
euros).

Aquest any 2011 hem vist reduits els nostres “recursos”, d'una part donat que les 
subvencions externes (Ajuntament, federacions.. cada cop son de menor quantia). També 
hem tingut una desviació accentuada en l'organització de la sortida conjunta (amb unes 
despeses finals superiors als 800 euros.

La penya creix i  al  intentar “fer  les coses be i  amb cert nivell  i  qualitat”  motiva 
aquest cert grau de reducció del “fons de remanent”. No obstant el tresorer dona compta 
puntual de cadascuna de les partides així com de la confecció i previssió del pressupost 
per  al  2012  (ajustat  el  més  possible  a  la  realitat,  de  les  correponents  partides:  tant 
d'entrades com de despeses).



Es mostra tot el conjunt  de factures, rebuts, extractes i resta documental al temps 
que es  pregunta  als presents per si desitjen fer quelcom observació u aclaració.

Es fan breus comentaris, tot de caire favorable a la gestió com de posibles mesures 
a corretgir “principalment pel que respecte als premis de final de temporada i al pagament 
que la penya destina als esmorzars en la sortida conjunta. Opinions que son recollides i 
es procurarà aplicar-les.

Amb tot aixó l'informe de tresoreria també es aprovat per total unanimitat.

Ara és el torn del president, qui pren la paraula per manifestar que un cop vist i 
escoltat tot el  que s'ha dit  fins ara, ell  s'enorgulleix de tota aquesta gestió sense tenir 
quelcom més per afegir.

Tot seguit s'inclou un punt a l'ordre del dia anomenat . Apunts per la temporada 
2012.

El  secretari  informa  que  el  nou  llibre  de  rutes  està  practicament  fet.  Les  de 
carretera  estant  fetes,  les  de  BTT  han  estat  modificades  i  actualitzades  per  la 
corresponent comissió. El calendari de senderisme tindrà detallats els seus dies i també la 
penya infantil que hi destinarà el darrer dissabte de cada mes.

També informa que el lloc proposat per l'excursió 2012 tindrà com a “punt de mira” 
la comarca del priorat. Un lloc proper ( no caldrà matinar amb l'autobús) i on les seccions 
de senderisme, carretera i BTT en podran determinar les seves pròpies rutes afegides a 
un ventall de visites pels acompanyants habituals. Un patró similar al de  l'excursió de 
Prades de 2009. La proposta es trobada molt adient i aprovada.

També es presentat als presents un “casc” que l'empresa que ens fa la roba a 
passat  a  comercialitzar.  Els  cas  es  de  disseny  lleuger  i  atractiu  amb  possibilitat  de 
personalitzar-lo amb els colors de la Penya. Tot aixó afegit a un preu molt económic (no 
superior als 40 euros). Fet un primer sondeig i compromis entre els presents ja més d'una 
15 en serien qui el compraria.

El mateix es comenta i exposa referent a la coneguda marca d'ulleres Oakley. Aquí 
també es podrein aconseguir preus molt competitius i amb els colors de la montura a joc 
amb els colors de l'entitat.  Hom acorda que tota aquesta informació sigui exposada al 
proper butlletí i es vagi treballant en base a les respostes i valoració obtinguda.

I el mateix per una gamma  de compta qm/pulsometres, alguns equips amb GPS e 
infinitat de funcions.

A  continuació,  es  proposa  a  l'Asemblea  “anul·lar  i  derogar”  per  la  propera 
temporada 2012 l'anomenat “equip de competició”. Enguany han estat dos els socis que 
s'hi varen acollir i solicitar (havent-los-hi pagat la llicencia, un culot i mallot). Amb un cost 
personal d'uns 175 euros. Però davant la solicitut de noves “incorporacions” en podrien 
ser  5  més la  Junta  considera  inviable  i  no  oportú  dedicar  gairebé el  30  % del  propi 
pressupost d'entrades de les quotes dels socis a un nombre molt reduit dels mateixos (tot 
i afegint-hi que, tot i no ser el cas, veure quines participacions u accions de les respectives 
seccions tindrien major ressó o valoració). Comentat el tema entre bona part dels presents 
es procedeix a sotmetre'l a votació donant com a resultat i per amplia majoria procedir a 
derrogar i anular l'aprovat en l'Assemblea anterior, deixant doncs sense efecte ( a nivell de 
despeses puntuals dins el pressupost 2012) d'aquest “grup competitiu”).

El seguent punt es la proposta de regularització de les quotes dels socis/es. Aquí el 
secretari exposa el detallat i ampli estudi realitzat envers el tema:



Començar dient que no s'han pujat desde l'any 1999 en que llavors eren 2500 ptes, 
que passaren a ser 15 euros.

En aquests 12 anys, la Penya ha crescut molt en nombre de socis, de feines així 
com un  increment  anual  en  cost  de  la  roba,  llicencies  de  l'Entitat,  material  d'oficina, 
manteniment de local, autocars, etc...

Per contra la reducció fins a una tercera part, de les ajudes i subvencions externes 
que arribaren a ser de 6000 euros i avui dia no arriben als 1900.

A aixó cal afegir que dels 253 socis actuals ( 15 son menors de 16 anys. Aquests 
continuarien amb els 10 euros anuals) i de la resta dels 238 un 75 % en son actius i 
participants en alguna de les respectives seccions.

D'aquests socis actius com a exemple real d'enguany, un soci que hagi participat 
en la primera sortida, excursió ,conjunta, Diada i pre-nadal ( ja ha costat a la Penya 36 
euros.... sense comptar que hagi arribat als 25 punts) !!!! Tot i aixó front als 15 euros.

Però l'estudi dut  a terme va més enllà i ha volgut copsar el cost dels socis que 
podreim considerar “inactius o simpatitzants”. Si aquests els apliquem hi repartim la part 
proporcional  que  costen  les  llicencies  federatives  pròpies  de  l'entitat,  despeses  de 
comunicació per carta/segells/paper, felicitació d'aniversari, manteniemnt de local, carnet 
de soci i tot el que s'ofereix en vermuts, refrescs.. per la Diada, excursions, etc. Aquest 
cost ja arriba als 14 euros.

Així  les  coses  i  per  tal  d'avançar  d'adaptar-nos  als  moments  actuals  la  Junta 
considera i te a be proposar dues alternatives:

La primera determinar una pujada directa de 5 euros i establir la quota d'adult en 20 
euros.

La segona realitzar una primera puajada de 3 euros el 2012 i una segona de 2 pel 
2013.

Aquí s'enceta un seguit, ordenat i debatut de diverses opinions algunes veus com 
Jesús Tolin no troben oportú,el moment d'aquesta pujada, com també el cas d'en Rafa 
Jerez, Benjamin o Esteban Rubio (no perquè no sigui necessari o lògic, sinó més aviat 
pels  moments dificils  que és viuen).  D'altres Santiago Marco,  Toni  Ramírez,   Carmen 
Manglano,  Rafael  García,  Ramon  Guillemat  consideren  millor  aplicar  directament  la 
pujada de 5 euros i més tenin en compte la base per a justificar-ho.

El president sotmet el tema a votació donant com a resultat final d'un 70% dels vots 
a que la quota es pugi 5 euros de cop. Així les coses s'aplicarà i es procedirà a explicar-ho 
com més o menys s'ha fet a l'assemblea en el proper butlletí adreçat als socis.

S'arriba així al torn obert de precs i preguntes:

Aquí es rep una trucada on el sr. Moussa Samba, representant i president de la 
ONG Solidària, manifesta que per malaltia no els ha estat possible assistir a l'Assembla 
però que ho faran en breu i que es refermen i agraeixin la nostra co.lbaoració, difussió i 
donació de les bicicletes que la nostra secció Penya Solidària té a bé (recollir, reparar i 
donar).

El Jesús Tolin, diu que la qualitat de la roba de l'equipació de la penya es “molt 
bona”  a  excepció  del  xandall  (que el  valora  negativament).  El  secrterai  li  respon que 
aquesta mateixa valoració ja ha estat transmesa tant a l'empresa, com al comercial de la 
zona i  que aquests han acceptat  i  reconegut  que no hem estat  els  unics en aquesta 
quexia (que procediran a millorar en la qualitat).



D'altre part el mateix Jesús diu que ell durant la temporada ha participat en curses 
a peu, en representació de la Penya i que no li fou atrogat el punt corresponent.

 Aquí  s'enceta  un  nou  debat,  ja  tipic,  del  que  es  pot  considerar  un  punt  o 
representació de la penya. Així en Rafa Jerez considera que cap soci representa a la 
Penya  a  no  ser  que  aquesta  (La  penya)  el  designi  al  respecte  que  tota  la  resta 
d'actuacions son de caire personal però en cap cas representatiu.

El secretari, considera que el sr. Jerez no troba la manera de manifestarse prou 
acertada i respon:

primer al  sr.  Jesús, al  qui  diu que la Junta,  es coneixedora de certes activitats 
“puntuals com la seva”, tot i que molts cops no els hi son comunicades i que per aixó en el 
sopar de la Diada, li fou atorgat el trofeu de la combativitat en BTT (en Jesús agraeix i 
accepta per bona la resposta i/o aclaraiment).

Al Rafa Jerez, se li respon que sense anar més lluny han estat moltes les vegades i 
enguany una d'elles en que a la Marxa verge de la Ribera de la Pobla de Segur, fou 
concedit un trofeu (als nostres 4 cicloturistes inscrits) al club vingut de més lluny. Trofeu 
que recollí,  donat que hi  era en Dino(no pel fet de ser-ne el  president) sinó en aquell 
moment per ser un soci més  que representava en aquella entrega a la nostra Penya.

També Diego García manifesta que el fet de participar en una Marxa/cursa feta 
lluny tindria de tenir més puntuació. En Juanjo Sirvent, afegeix al respecte que s'ha de 
tenir en compte que quan la Penya fou creada tant sols hi havia el grup de carretera, al 
que  seguir el de BTT i en els darrers anys senderisme i Penya infantil, així les coses 
considera que qualsevol de les actuacions i sortides que estan contemplades en el llibre 
de rutes  anual,  com totes aquelles altres  que puguin  participar  socis  de l'entitat  amb 
llicencia  de  la  penya  o  sota  el  pagament  d'una  inscripció  per  a  participar-hi  sigui 
contemplada als efectes de sumar un punt setmanal (aixó sí nomès es podrà aconseguir 
un punt per setmana malgrat haver participat en 3 proves si es dones el cas). 

Aquest creu el secretari, com també el president i responsables de les seccions de 
senderisme e infantils es un bon criteri per aplicar i així es farà ja en el 2012.

En Francesc Borràs, al qui s'hi afegeix Salva Pelaez i Josep Queralt proposa que la 
crono-escalada a Sant Antoni tingui lloc a mig matí, pensant amb els d'afora que s'han de 
desplaçar i que moltes vegades no tenen ni temps de dinar, participar, retornar a domicili i 
tornar pel sopar. Com que hi han opinions diverses el president també sotmet el tema a 
votació donant com a resultat que pel 2012 es farà la pujada pel matí.

En Benjamin diu que cal  que el  soci  tingui  més implicació i  compromis en dos 
temes: el primer quan encarregui una peça de roba (cas de que aquesta no sigui en aquell 
moment  a  l'estoc,  que n'aboni  el  40%,  que es  el  mateix  que la  Penya  a  d'abonar  a 
l'empresa quan passa la comanda). I  l'altre una major implicació en la venta i difussió de 
la loteria, som molts i d'aquí també s'obté un benefici dient que anys arrera algun soci 
havia liquidat més de 5 talonaris (aixó no treu mèrit als que com Veron, Tolin, Closas, 
Rubio i d'altres ja col.laboran actualment) sinó una crida en general. 

Per acabar la Junta procurarà mantenir el nivell dels premis (reduint en els primers 
llocs l'ècces de producte) i ampliar-lo i fer-lo més extensiu fins el desé lloc, “dins l'apartat 
de puntuació”  de la present temporada.

Així s'arriba al final de l'Assemblea, quan son les set i vint-i-cinc minuts 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.



 


