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Repàs al primer trimestre

Des del passat 9 gener en que donàvem el tret de sortida d'aquesta “temporada 
especial” la Penya gairebé no ha parat un moment.

Pel que fa a les sortides dels nostres grups predomina la regularitat i la participació. 
En el grup de carretera el soci, Eduard Suñé, va participar, en la categoria Èlit, i finalitzar 
en  les  tres  curses  de  la  Challenge  celebrada  a  La  Canonja,  també  hem  tingut 
representants a la Marxa de Bilbao i a la de Terres del vi i cava de Vilafranca del Penedès. 
El grup de BTT tambè ha tingut els seus socis que han pres part en les proves: Pujada a 
La Pica (Picamoixons), Marxa a la Granadella i Marxa a Seròs. I la secció de senderisme 
compleix  el  seu  calendari  havent  fet  sortides  al  Toll  de  l'Ou  (Montsant),  als  Mollats 
(Montral) i a Siurana.

 El 25 de gener, aprofitàrem la invitació que se'ns feu des de Radio Altafulla, per a 
parlar  de  la  Penya,  del  seu  present  i  activitats  previstes  per  aquesta  temporada. 
Puntualment també surt la crònica mensual corresponent a la revista Plaça del Pou.



Finalitzavem el gener solidaritzant-nos amb Haití, col·laborant en el programa dels 
diversos actes organitzats a la Vila, en el nostre cas una simbólica bicicletada i fent “un 
donatiu econòmic” en nom de la Penya i de  tots els socis.

Pel que fa al moviment de socis, enguany, portem donades 17 altes (10 nous socis 
i  7  ex-socis  recuperats,  aquests  fruit  de  la  carta  que  enviàrem  a  tots  els  ex-socis 
juntament amb el programa especial d'aniversari). Pel que fa a les baixes, tenim 6 rebuts 
retornats i algun per contactar pendent de confirmació (el que ens fa suposar que alguna 
en tindrem). De moment el nostre fitxer l'integren 241 socis.
 

Tot seguit  unes imatges de l'acte,  Tinc una pregunta per a vostè,  que férem el 
passat  13  març.  Tan la  bellesa  del  lloc,  la  simpatia  i  professionalitat  dels  convidats  i 
l'ambient que es creà donàrem com a resultat un parell d'hores (que ens passaren volant), 
una experiència agradable que més d'un, creiem, va deixar “escapar”.



Ara ja estem immersos en la coordinació dels actes que ens acompanyaran aquest 
segon  trimestre:  L'Exposició,  el  proper  dissabte  10  d'abril  de  la  qual  també  us 
adjuntem el cartell corresponent en aquesta tramesa informativa, el 30 de maig dia 
concret del 25è aniversari i pel 6 de Juny l'excursió d'enguany, que us presentarem amb 
tot detall properament.

 Destacar i animar-vos a que visiteu l'exposició,  acompanyats d'amics. Passareu 
una bona estona contemplant més de 250 còpies de fotografies en format A4, les diverses 
equipacions i mallots que ha tingut la Penya, trofeus assolits en Marxes i curses, objectes 
regalats  als  socis,  alguna  que  altre  bicicleta,  cartells  i  un  “espai”  dedicat  als  socis 
traspassats, a.c.s. Aprofitarem aquesta ocassió per a repartir els nous carnets als socis, 
recolleix el teu !!!.

 No ens cansarem de repetir i recordar que per a nosaltres serà un dels actes 
on afloraran molts records i emocions de tots els que la visitin .

Puntualment  us anirem fent arribar els programes específics dels actes que es 
vagin celebrant.

També fem arribar aquest butlletí i resta de cartells als presidents de la Unió Ciclista 
Torredembarra(que enguany celebra el seu 50è. Aniversari, del Club Ciclista de la Pobla 
de Montornès i del Club Ciclista la Riera (que ja està preparant la III edició de la seva 
marxa cicloturista, per al proper 2 de maig).



QUOTES DE SOCI EXERCICI 2010

Ja hem passat al cobrament els rebuts de la quota social. 

A tots aquells que no hagueu fet encara el  pagament us agrairíem que ho féssiu 
per a fer-nos més senzilles les tasques administratives, o be, podeu fer-lo efectiu fent un 
ingrés al nostre compte de “La Caixa” 2100 1133 79 0200045207 (especificant el nom del 
soci) o també al local de la Penya els dissabtes.

Nosaltres  posem al vostre abast totes les facilitats per tal de fer efectiva la  quota, 
per tan entendrem que tot aquell soci que arribat el dia 1 d'abril no estigui al corrent, 
li serà aplicada, amb carácter temporal, la suspensió de la condició de soci, que 
serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

MITJANTS DE COMUNICACIÓ

Com us deiem en l'anterior butlletí, ja estem procedint a enviar tota la informació de 
la forma seguent:

Per mail a tots aquells que en coneixem la seva adreça de correu electrónic.

Per correu tradicional a tota la resta (en aquest darrer cas a raó d'un exemplar per 
vivenda)

Si algún soci nota que rep “via correu” i disposa d'adreça electrónica, vol dir que 
nosaltres  la  desconeixem.  Si  ens  la  facilita,  procedirem  a  incluir-lo  en  el  grup 
corresponent.

També us agrairem que si algú ha canviat d'adreça o nota que alguna dada de les 
etiquetes no és correcta ens ho faci saber.

Una base de dades el més actualitzada posible ens garanteix i reporta una major 
fluïdessa, estalvi i seguretat en la comunicació Penya/soci i a l'inrevès.

LLICENCIES

Ja portem tramitades i repartides un total de 33 llicencies del grup de carretera/BTT 
i 18 de la secció de senderisme/excursionisme.

Tot i que no és una obligació, si que volem recordar-vos que l'article 23.3 del decret 
legislatiu 1/2000 de la Llei de l'Esport de Catalunya assenyala que “La pràctica de l'esport 
i l'activitat física s'ha d'acreditar mitjançant una llicència esportiva”.

Tots  els  federats  compten  amb  una  assegurança  de  responsabilitat  civil,  una  
assegurança d'assistència mèdica, assegurança d'accidents i és l'únic document que permet  
participar en proves cicloturistes i curses.

PENYA SOLIDARIA

Recordar-vos que continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat 
arraconades u obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar i fer altre 
cop actives van destinades a satisfer les necessitats d'aquells que no tenen prou recursos 
per  comprar-ne.  Enguany,  al  mes  de  novembre   dedicarem  un  acte  per  procedir  a 
l'entrega i donació de tot el que haguem pogut recuperar al llarg de la temporada.



MERCAT D'OCASIÓ

Si teniu algun material que voleu que surti, aquí reflectit, ens ho podeu dir, o enviar 
un e-mail a l'adreça de la Penya, o be ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al 
local social.  Som molts i  regulament estrenem o canviem components, entre nosaltres 
constituïm un veritable mercadet del que en podem treure tots profit.

Pinarello F4. 13 FP Carbon 30 HM 3K Monocasco. Horquilla Onda. Grup campagnolo record 10v. 
Rodes campagnolo Proton. Color KAIKU, talla 55. Gairebé nova,     2000 Euros. 

Raó; Ramon Sabatès, telf. 977 640 263 o 630 763 170

 Trek SLR, Talla 52. Quadre d'alumini, forquilla carboni. Grup shimano 105 9v. Rodes mavic CPX 
, pedals lock. Resta de components Bontrager. 500 Euros. Raó; Antoni, telf. 677 853 238

Giant TCR, talla 44 (Quadre sloping) alumini. Grup shimano Ultegra 9v. Rodes mavic helium 
400 Euros  Raò; Alex , 664 688 048. (S'adjunta fotografia, dreta)

 Giant TCR (Grup shimano 105 i rodes mavic Kysrium color negre).
 500 Euros.  Raó : Jordi Cortés , telf. 627 401 009

Mendiz T-55 Grup Campagnolo veloce triple plat. radis). “Xollo de 350 euros”.
Raó, Antoni Ramírez telf. 677 853 238   (S'adjunta fotografia, esquerra)

MMR T-50 Grup campagnolo centauro 10v. Rodes campagnolo Sirocco. 700 euros
Raò: Antoni Ramírez 677 853 238    (S'adjunta fotografia, central) 

Pulsómetre Polar S-725. Amb sensor de velocitat, sensor de cadència, connexió PC, suport 
bici, software i sensor de peu. 150 Euros.    Raó, Martí Ramírez. Telf. 660 845 608

LOCAL SOCIAL

Provissionalment continuem tenint el nostre local social al C/ Boga, 3, baixos (Al 
Barri Maritim), tot i  que en breu esperem retornar al Nou Hotel d'Entitats del Parc del 
Comunidor.

El local l'obrim tots els dissabtes a partir de les 18'h. fins les 20 h. a disposició de 
tots els socis i aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc més 
adient  per  a  tot  allò  que vulgueu saber  o  proposar  relacionat  amb la  Penya.  Mentre 
l'exposició de la Penya resti oberta al Fòrum (Plaça de l'Esglèsia), en concret els 
dissabtes 10,17 i 24 d'abril, així com l'1 de maig us atendrem sols en aquest indret 
(restant tancat el local habitual).

Aquí i trobareu, com de costum, una cartellera dedicada a cada secció on tothom hi 
podrà col·locar tota la informació que consideri rellevant.



EQUIPAMENT ESPORTIU – ROBA

Hem fet un seguiment de set empreses dedicades a la confecció de vestimenta 
especialitzada en ciclisme  tot cercant la millor relació qualitat – preu de mercat.

Hem  determinat  oferir-vos  una  extensa  gama  de  producte  (amb  els  seus 
preus i  qualitat “la major disponible”) que en pocs dies us donarem a conèixer. 
Volem que a la Penya  tot el soci trobi i pugui adquirir des de la samarreta tèrmica 
interior fins a un xandall o complements puntuals, tots personalitzats amb l'actual 
model vigent.
 

Per tant us demanem que  aneu pensant en fer les corresponents previssions  
de cara a la temporada estiuenca que s'apropa i perquè no  d'equipació d'hivern. 
Farem tan sols dues comandes l'any, a no ser que una demanda puntual dels nostres 
socis esdevingui suficient per a solicitar-la fora de plaç. Al  local  disposarem de tot  un 
conjunt de talles de l'equipació més usual (mallot, culot,guants, samarretes...) per tal de 
que hom pugui escollir la que millor s'adapta a la seva morfologia.

JUNTA i col·laboradors:

President Dino Albaladejo (651 472 240 )
Secretari Antoni Ramírez (677 853 238 )
Tresorer Benjamín Cármenes (600 921 231)

Col·laboradors:
Joan Muñiz Martí Ramírez
Josep Mª Vidal Salvador Pelaez ( 977 645 131 )
Josep Mª Gornals Federico Bendicho ( 977 652 540 )
Rafael Jerez Jaume Closas
Francesc Griñant Ildefonso Cuesta
J. A. Araquistán Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)

Correu electrònic: info@pcaltafulla.org    o  info@pcaltafulla.cat
Adreça internet: pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat  
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