
A la Vila d'Altafulla, dissabte 1 de desembre de 2012, quan son les sis i deu 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:

Benjamin Cármenes, Antoni Ramírez, Juanjo Sirvent, Rafa Jerez, Salvador Llorens, 
Ruben Ruiz,  Mireia  Farreny,  Ramon Sabatés,  Josep M.  Riñé,  Vicens Marin,  Santiago 
Marco, Esteban Runio, Antoni Sanz, Josep Queralt, Jesús Tolín, Jaume Closas, Vicenç 
Micó, Antoni Budria, Carmen Manglano, Diego Rubio, Oriol Campoy, Ton Méndez, Josep 
Griñó, Agustin Montero, Hector Caro, Ildefonso Cuesta, Jordi  Gimenez, Josep Segura, 
Fedrico Bendicho, Manel Escrig, Emilio Martínez i Ricardo Sanchez.

En primer  lloc  es comença llegint  l'acta  de  l'Assemblea anterior  la  qual  resulta 
aprovada per unanimitat.

A  continuació  el  secratri  exposa  l'informe  de  secretaria.  Una  gestió  que  va 
començar el dia 8 de gener amb la primera sortida de la temporada, amb un total de 74 
participants ( un nou rècord, assolit perquè la majoria va voler estar al costat del Dino).La 
fotografia fou enviada i publicada al Diari de Tarragona.

El dia 26 de gener en Dino ens deixaba perdent així al President, al soci a l'amic., 
els  membres  de  la  Junta  i  grup  de  col·laboradors  decidiren  que  la  millor  manera 
d'honorar-lo era deixar vacant el carrec de president fins la propera assemblea.

Malgrat aquest sotrac la Penya continua molt activa, pel que fa al moviment de 
socis hem tingut 28 altes : Núria Santiago, Montse Gracia, Maria Morell, Josep M. Pérez, 
Patricia  Martínez,  Frncisco  javier  Martínez,  José  Pérez  Vargas,  Eduard  Inglés,  Joan 
Fernández, Felipe Grau, Ramon Suñé, Joaquin Lechon, Gina Richarte, Diego Rubio, Xavi 
Martorell,  Motse  Tapias,  Pepa  García,  Jose  M.  Pinto,  Eva  Fernández,  Jose  Antonio 
Molina, Robert  Figuerola, Bartolome Cañete, Oscar Martínez, Montserrat Roig,  Ramon 
Amezcua, Ernest Escuder, Toni Navas i avier Mota.

Les  baixes  han  estat:  Mohamed  Mansour,  Antonio  Suarez,  Verónica  Boronat, 
Llorenç  Madorran,  Ana  Solís,  Joan  Carles  Vidal,  Pere  Vidal,  Albert  Méndez,  Daniel 
Espallargas, Berta Espallargas, Marta Recasens, Jose A. López, Andreu Canals, Diego 
Pérez, Toni Oltra, Marc Valls, Gerard Recasens, Angeles Pamplona, Angel García, Víctor 
Ejarque,  Maria  Teresa Pérez,  Esteban Giralde (  aquests  be per  voluntat  pròpia  o  per 
manca de pagament de la quota) i  Dino Albaladejo i Magi Romeu per defunció. A dia 
d'avui som 254 els socis actuals de l'Entitat.

El moviment de llicencies ha estat: 35 tramitades davant la Federacio Catalana de 
Ciclisme i 27 davant la Federació Entitats Excursionistes de Catalunya.

S'han enviat dos butlletins, la puntual tramesa de les felicitacions personalitzades 
als  socis,  la  renovació  del  conveni  amb la  Unitat  de  medicina  esportiva  de  la  Xarxa 
Sanitària de Sta. Tecla. Les cróniques mensuals a Plaça del Pou, reunions del Patronat 
d'esports  i  entrevistes  a  Altafulla  radio.  També  les  collaboracions  puntuals  amb 
l'Ajuntament amb actes com han estat: Primera Marxa dels Castells del Baix Gaià, festa 
de l'arbre, setmana de la sostenibilitat, les festes de setembre i novembre i la segona 
edició del Triatló Sertri cadena Ser.

Pel que respecta a la vessant esportiva de caire conjunt tenim:

Excursió al  Priorat amb un alternatiu programa de rutesi  visites i  un total de 63 
participats.  Ruta  de  BTT (8),  ruta  de  carretera  (16),  ruta  de  senderisme  (15)  i  grup 
d'acompanyants (24).



La XXVIII Diada, enguany la pujada 1er. Memorial Dino. Amb 54 participants ( nou 
rècord). Fou guanyada per l'Ernest Fernàndez ( el guanyador més jove de la història) amb 
un temps de 1'38''50 minuts i segons. La Judit Vidal guanyà en la part femenina amb un 
temps 2'07''48 establint un nou rècord femení. Amb cobertura i difussió per la cadena de 
televissió  TAC12.  Per  la  nit  el  sopar  de  germanor  amb  el  tradicional  repartiment  de 
trofeus, on per primer cop empaten amb el 100% de les sortides 4 socis: Esteban Rubio, 
Jesús Tolín, Salvador Pelaez i Salvador Llorens. També foren entregades les insignies de 
plata dela penya a Ramon Sabatès i Ester Ramírez pels seus 25 anys com a socis. Per 
finalitzar la XVII edició de les sortides conjuntes sota l'organització del Club Ciclista La 
Riera on de la penya hi participaren 26 socis. 

El total se les sortides setmanals han sumat 1616 participaions que repartides entre 
119 socis ens donen una mitjana de 39'4 socis de mitjana al llarg dels 41 diumenges. 
Dades aquestes totes elles les més altes mai assolides en tots els registres.

El grup de carretera ha tingut socis amb llicencies d'Elit,master 30, sub-23 i veterà 
40 destacant-ne un any més al Daniel Vidal per les seves curses ( socials, ciclocros i 
calendari català de veterans 40). També Julio Slanes, jaume Brú iEduard Inglès prenen 
part en diverses curses.

També hem tingut representació en 21 marxes cicloturistes:  la Bilbao, Eutyches, 
Vilafranca del penedès, Racons de la Conca, Ruta del Mestral, Terra de Remences, Irati 
Xtrem,  Les  Brevets  de  200,300,400  i  600  km,  Montsec-Montsec,  Terra  de  l'aigua,  la 
Bonaigua,  Sant  Magí,  3  Nacions,  Quebrantahuesos,  Verge de Ribera,  Volta  als  Ports 
d'Andorra, Pujada a Cardó i Villa d'Alcorisa. D'elles descatant al Julio Solanes pel seu 
4art. Lloc a la Barcelona-Perpinyà-Barcelona, al Jaume Brú pel seu primer lloc a la Marxa 
de Salou i a l'Ernest Fernández i la Mireia Farreny pels seus 2on, i  3a fémina aconseguits 
a la bandera verda de la Verge de Ribera.

De  les  sortides  de  la  temporada  s'ha  hagut  d'anul·lar  novament  la  Tortosa-
Vallderoures i es fa la ruta pel Delta amb 22 participants. També té lloc una nova edició de 
la setmana “cicloturista-gastronomica-cultural i turistica” per Lleó amb 7 participants. La 3ª 
Altafulla-Montcaro-Altafulla i la participació de socis a la Pirenaica.

El grup de BTT també competitiu gràcies a la Mireia, Ernest, Figuerola i Tolin amb 
la  participació  a  laes marxes de :  la  Pica,  Serralenca,  Monegros,  Cims del  Montmell, 
Seròs, Ruta del Cister, Tarrés, Vall del Corb, Senders del Dip i  memorial Navarro. També 
es participa en duatlons i  en la triatló d'Altafulla (  5 socis).  Es repeteixen les sortides 
nocturnes, d'altres d'extres i un grup de 8 organitza la Ruta del Cid ( amb equipació pròpia 
per l'ocassió). També  l'Oriol Campoy supervisa i controla les anmenades Sortides pels 
Camins d'Altafulla amb BTT sota l'organització de l'Ajuntament.

El grup infantil  manté el seu calendari  propi amb entrega de premis als menuts 
aprofitant la Diada sota la tutela de l'Ilde Cuesta, a qui es reconeix la seva tasca en la 
Diada. Grup que compta amb perfil propi al facebok.

El grup de senderisme/muntanya sota el control de la Carme i el Toni han complert 
el seu programa de sortides, amb la cloenda final a la pujada a Montserrat ( amb un dia 
d'inclemencia climatológica). La Gemma Mata és l'homenatjada dela secció per la Diada.

També altres membres de la Penya ( Albert Cañas, Anna Perez i Agustin Martin) 
han participat a diverses curses de muntanya.

Per finalitzar agrair la participació de la secció de Futbol Sala de la Penya en els 
homenatges dedicats al Dino i al Pepe Pijoan.



La Penya Solidaria també té la seva activitat i l'Ernest i l'Antoni, porten i entreguen 
a Vilanova i la Geltrú a Moussa Samba (President de la ONG Pas -pas) un total de 26 
bicicletes desprès de que aquestes resultessin abillades i posades a punt.

El local social obre puntualment els dissabtes les seves portes i esdevé lloc de 
trobada per tractar temes entorn la Penya. També la web es actualitzada putualment i hom 
pot trobar-hi informació i fotografies del que a l'entitat es cou.

Preguntat als presents per si cal fer alguna esmena o aclariment al present resum i 
no havent-hi cap resposta es dòna per aprovat l'informe de secretaria.

A continuació el Benjamin relaciona i detalla l'estat de comptes de l'Entitat ( del qual 
n'han  estat  repartides  còpies  als  presents).  El  balanç  d'aquest  2012  ha  tingut  unes 
entrades de 5.289 euros i unes sortides de 5.472 euros. Donant un saldo negatiu, però 
favorable  de  3338  euros  (gràcies  al  remanent  anterior).  Als  que  caldrà  afegir  abans 
d'acabar desembre d'uns 610 euros en guanys de la loteria 2012 i  2.083 euros de la 
subvenció aprovada i  pendent  de transferir  del  Consell  sectorial  d'esports.  Aixi  mateix 
resta pendent un stock de roba per a vendre per import de 1302 euros.

Son  comentades  totes  les  partides  en  especial  la  de  despeses  bancaries, 
l'excursió, les despeses de la Diada i la gestió de la vestimenta.

Matitzar que aquest informe no inclou l'esborrany depressupost per al 2013 , doncs 
es considera que ha d'èsser la nova Junta qui el composi i porti a terme segons els seus 
propis criteris.

El tresorer mostra el conjunt de factures, rebuts, extractes i resta de documental al 
temps que es pregunta als presents per si desitjen fer quelcom obsevació u aclaració. Tots 
els comentaris son de caire favorable a la gestió i l'informe de tresoreria també es aprovat 
per unanimitat. 

S'arriba  així  i  entra  al  torn  obert  de  preguntes:  Aquí  el  secretari  comunica  als 
presents i fa entrega de la corresponent felicitació ( donat que hi és present a la Mireia 
Farreny  pel  seu  aniversari)  signada  pels  assistents  al  temps  que  se  li  canta  feliç 
aniversari.

Per sorprenent que sembli no hi ha cap altra tipus de pregunta ni observació del 
presents passant al darrer punt de l'ordre del dia: El nomenament de carrecs de la nova 
Junta.

D'entrada el secretari manifesta public agraïment als que han estat “companys de 
ruta i camí” en la direcció i gestió dela penya en aquests 3 darrers anys: en concret al 
Benjamin  i  Juanjo  Sirvent  (per  la  gestió  económica).  També  als  reponsables  de  les 
diverses  seccions  Toni  Budria  (senderisme /  BTT),  Ildefonso  Cuesta  (  Penya  infantil) 
Ernest Fernández ( penya Solidària), com també tota la resta de socis que no han faltat a 
la crida puntual per fer front a tot alló que se'ls ha demanat.

També demana disculpes per si en alguna questió no ha estat a “l'alçada esperada” 
peró el fet de tenir que prendre decissions puntuals donada la condició que comporta el 
carrec, tot i que ha procurat el be del conjunt de la Penya per sobre d'individualismes.

El  Benjamin,  en  la  seva condició  de  tresorer  sortint,  també s'afegeix  al  mateix 
raonament de l'Antoni malgrat estar disposat a col·laborar si cal en la nova Junta.



Tot seguit, el secretari exposa que malgrat haver realizat contactes per tal d'arribar 
a  poder  presentar  una nova Junta,  aquests  no  han  copsat  favorablement,  malgrat  la 
predisposició a continuar col·laborant pels diferents responsables de les seccions.

Es pregunta i s'obre el torn obert per tal de cercar candiats i cobrir les places de 
President, secretari i tresorer.

Donat que el silenci es fa palés, i no s'avança al respecte el Juanjo Sirvent pren la 
paraula primer per agrair la gestió portada al capdevant de la Penya per l'Antoni i el Benja 
i a continuació per proposar-se al càrrec de president però amb una condició, la de copsar 
i rebre el suport majoritari dels presents.

El secretari proposa una votació a mà alçada dels presents al respecte, donant com 
a  resultat  que  el  100%  dels  assistents  recolzen  al  Juanjo  mentre  que  d'altres  ja  li 
manifesten el seu suport per a col·laborar en temes concrets.

Tractat  el  tema i  comentat  ampliament  pels  presents  al  final  resulta  escollida  i 
nomenada una nova Junta que quedarà de la següent forma i s'enviarà la corresponent 
notificació a les Entitats i estaments vinculats:

President Juanjo Sirvent Calvera
Secretari Rafael Jerez Sanchez
Tresorer Benjamin Carmenes Diaz

Vocals /Col·laboradors:

Grup de carretera Salvador Pelaez
Grup de BTT Carmen Manglano
Senderisme/muntanya Toni Budria
Penya Infantil Ildefonso Cuesta
Penya Solidària Ernest Fernández
Local Social Esteban Rubio

i també    Diego Rubio, Jesús Tolin i Federico Bendicho.

I d'aquesta manera clou aquesta Assemblea quan son les vuit menys 10 minuts del 
vespre, 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.

El Secretari

Vist-i-plau                  El President 

  


