BUTLLETÍ INFORMATIU
5/2010
ARRIBA LA DIADA !!!!!!!!!!!!!!!!

Cauen els fulls del calendari, senyal inequívoca que el temps passa …. l'estiu marxa i la
tardor arriba, mentrestant la Penya Ciclista Altafulla continua activa i rodant a “tren” i fent relleus
entre les seves seccions. Sense que cap perdi roda es van “assolint totes les etapes i actes
d'aquesta temporada” i fins i tot alguna “gran gesta”.
Com a “gran gesta” hem de considerar la que varen protagonitzar l'Alex Queralt i el Joan
Anton Rodríguez al conseguir participar i finalitzar dins del temps establert (130 hores). En la
prova cicloturista més dura i llarga d'Europa la 1001 miglia. ( 1.625 km i 24.000 metres de
desnivell acumulat). 269 participants d'arreu del Món (7 de l'Estat Espanyol) sortiren de la
població de Nerviano (Itàlia) el 16 d'agost a les 21'h disposats a finalitzar la prova.
Foren 228 els que ho aconseguiren, els nostres dos socis ho feren amb 5 dies, 5 hores i
10 minuts arribant al “límit” de les seves possibilitats. ENHORABONA CAMPIONS !!!.
Seguint “la roda” dels companys de carretera el grup de BTT ha aplegat bon nombre de
participants en la seva sortida setmanal, continua fent noves sortides nocturnes i els germans
Esteban i Diego Rubio també han assolit la “seva gesta” anant des d'Altafulla fins la població
de Toreno (Ponferrada ) per camins amb 9 etapes. En el moment d'enviar aquest butlletí encara
no disposem de cap fotografia per publicar-la.
El grup de senderisme, aprofitant la calor del moment, va preparar i gaudir d'una bonica
matinal pel litoral tarragoní de la zona de Cap Roig (l'Ampolla), amb bany i dinar inclòs.
Hem donat la benvinguda a diversos nous socis, a dia d'avui som 247 els penyistes que
ajudem a fer de la nostra Penya una Entitat de referència.

Sortida i arribada de la 1001 miglia
També ens hem de felicitar per l'èxit d'organització i participació en la Cursa de cadets
del passat dia 4 de setembre. Feia 14 anys que a Altafulla no s'organitzava una cursa ciclista la
darrera ( 15-setembre-1996).
En un bonic circuit format per diversos carrers de la zona de l'Hort de Pau, els corredors
cadets i fèmines juniors ( com la nostra sòcia Judit Vidal) es disputaren els esprints, premis,
trofeus i les primes (500 euros en total) sota l'animada locució d'en Joan Carles Ferran (el millor
amenitzador de curses de Catalunya).
El guanyador que va recòrrer els 43 km, a una mitjana de 38'27 km/h fou l'Aitor Aboy
( Carbonell Freixas) seguit de l'Alfredo Rivas i Miguel Calmaestra (Gestoria Vilanova). La 1ª
fémina cadet fou l'Elisabet Bru i la primera fémina junior la Judit Vidal (J.C.S. Constructora).

LOCAL SOCIAL
Ja hem tornat al Parc del Comunidor i hem estrenat el nou local del Centre d'Entitats.
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.
Aquí i trobareu, com de costum, una cartellera dedicada a cada secció on tothom hi
podrà col·locar tota la informació que consideri rellevant.
Si algú te alguna pantalla u ordinador, que no faci servir i “rutlli” que ens ho digui, el que
tenim al local necessita un “pla renove”.
PENYA SOLIDARIA
Continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat arraconades u obsoletes
per a motius diversos. Ja en tenim gairebé la trentena que al mes de novembre dedicarem un
acte per procedir a l'entrega de totes elles a una ONG que se les emportarà al continent africà.
MERCAT D'OCASIÓ
Si teniu algun material que voleu que surti, aquí reflectit, ens ho podeu dir, o enviar un email a l'adreça de la Penya, o be ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al local social.
Som molts i regularment estrenem o canviem components, entre nosaltres constituïm un
veritable mercadet del que en podem treure tots profit.
EQUIPAMENT ESPORTIU – ROBA
Al local intentarem disposar, en estoc, de l'equipació més usual
LOTERIA,
Ja tenim els talonaris de loteria, tot aquell que vulgui col.laborar en la seva difussió i
venta que passi pel local qualsevol dissabte.
PENYA INFANTIL
Fruit de la bicicletada popular, diversos pares i nens s'han preocupat pel tema.
Necessitem “pastors” que puguin estar interessats en donar una nova embranzida a aquesta
secció dedicada als més petits i de cara al 2011poder garantir una sortida mensual.
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XXVI PUJADA A SANT ANTONI

DIADA DE LA PENYA CICLISTA

Dissabte 16 d'octubre
Programa de la Diada.

15'30 h. Recollida de dorsals Pl. Del Pou.
15'45 h. Fotografía dels participants a la sortida.
16'00 h. Tres coets anunciaran la sortida del primer corredor.
17' h a 18'30 h. Tarda de portes obertes al nostre local del
Centre d'Entitats. Coca amb xocolata i beguda per tothom.
.

21'30 SOPAR DE GERMANOR, El Buffet d'Altafulla (Bencinera).
Amb pastís d'Aniversari, entrega dels premis de la temporada, regals als
socis per la trajectòria dels 25 anys, sorteig i ESPECTACLE MÀGIC.
Preu per persona: 35 Euros

Reserves e inscipcions; Dissabtes 25 de setembre, 2 i 9 d'octubre (Darrer dia), de
les 18 a les 20'h, al local social.
Per telf. Dino Albaladejo (651 472 240) - Antoni Ramírez ( 677 853 238 ).

PARTICIPEM TOTS D'AQUESTA DIADA I FINAL DEL XXV ANIVERSARI

SOPAR DE GERMANOR,
Caldrà escollir el segon plat al fer la corresponent inscripció o reserva, no
s'admitiran canvis posteriors.

El sopar consistirà en ;
APERITIU
ENTREMESOS MAR I MUNTANYA
Segon plat a escollir entre:
DORADA AL FORN
ESPATLLA DE CORDER
ENTRECOT A LA BRASA
PASTÍS D'ANIVERSARI
Begudes: Vi Rioja Doña Casilda
Vi blanc Raimat
Cava Codorniu 1551 Brut
Aigua mireral, cafés i licors.

SOCIS QUE REBRAN QUELCOM PREMI, OBSEQUI O DISTINCIÓ,
a la sobre taula, per la seva seva trajectòria o actual temporada:
ANTONIO GUTIERREZ, JACINT TOMÀS, JULIAN ENCINA, JOAN RUBINAT,
ROSA GONZÁLEZ, VERONICA BORONAT, MOISÈS RAMIREZ, JACOB
RAMIREZ, NÚRIA VIDAL, GERARD RECASENS, ELOI CALVET, ANGEL
IBAÑEZ, SANTIAGO GUTIERREZ i ALBERT PONS. Per arribar als seus 25 anys
com a socis.
ANTONI RAMIREZ, JAUME CLOSAS, RAMON SABATES, JOSEP M. VIDAL,
JUANJO SIRVENT, BENJAMIN CARMENES, DANIEL VIDAL, ESTEBAN RUBIO,
ANTON MENDEZ, DINO ALBALADEJO, VICENS MARIN, RAFAEL JEREZ,
DIEGO RUBIO, VICENÇ MICÓ, FEDERICO BENDICHO, JOSEP SEGURA,
MANEL ESCRIG, RUBEN RUIZ, JOSE VERON, ANTONI MAJOR, AGUSTI
MONTERO, VDA. D'en JOSEP RAMIREZ, JOSEP M. VIRGILI, JOSEP Mª
BOADA, JOSEP M. GORNALS. Els 25 socis amb més sortides realitzades en tota
la història de la Penya.
RAFAEL MORENO, pel seu 100% de participacions en la pujada a Sant Antoni.
juntament amb l'ANTONI RAMIREZ
JOSEP SUÑÉ, MIREIA FARRENY, SALVADOR PELAEZ, RICARDO SANCHEZ
BRETAÑO, FRANCISCO BORRAS, ERNEST FERNANDEZ, RAMON
GUILLEMAT, CARME MANGLANO, ANTONIO BUDRIA, ALEX QUERALT, JOAN
ANTON RODRIGUEZ. Participació i puntuació temporada 2010. 13 socis d'aquest
grup han estat posats a l'apartat anterior.
(*) Als 23 socis fundadors ja els fou entregat el “pin de plata” disseny J.Blazquez, (en el
sopar de l'any passat) així com convidats a l'esmorzar i festa del dia 30 de maig d'enguany.
Motiu pel qual alguns d'ells ja no figuren a la llista anterior, els que si ho fan es per la seva
participació activa en les sortides tan en la seva trajectòria dels 25 anys com per la present
temporada.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Imatges del 2010, entorn la Penya Ciclista Altafulla .
Any del XXV aniversari
BASES

PARTICIPANTS
Podran participar tot els socis i aficionats a la fotografia que hi estiguin interessats.
TEMA
Any 2010. Penya Ciclista Altafulla, activitat al seu voltant
MODALITAT I PRESENTACIÓ
Única modalitat en color, en format lliure muntades sobre cartolina semirígida de 20 x 30 cm.
OBRES
Cada concursant podrà presentar fins a 10 fotografies.
IDENTIFICACIÓ
Les dades complertes de l'autor tindràn que estar al dors de cada obra en sobre tancat, el qual no serà
obert fins la data del veredicte del jurat. Cada fotografia podrà ser titulada de forma pública.
ENVIAMENTS
Oficina de correus, apartat 55 – 43893, ALTAFULLA
PLAÇ D'ADMISSIÓ

La data límit per l'acceptació dels treballs serà el 30 d'octubre de 2010.
JURAT
Format pels membres de la junta executiva de l'entitat i persones versades en el mon de la fotografia i art.
El nombre serà senar i el seu veredicte inapel·lable. El veredicte es farà public coincidint amb els actes de
la festa major de Sant Martí (11 de novembre).
S'anunciarà amb prou antel·lació a la nostra Web. pcaltafulla.org
EXPOSICIÓ
Les obres participants estaran exposades, a la sala de Juntes del nou CENTRE D'ENTITATS.
ENTREGA DE PREMIS
Es farà el mateix dia del veredicte del Jurat, a la sala de juntes del nou CENTRE D'ENTITATS per la qual
cosa es demana als autors que procurin estar-hi presents. Cas de no ser-hi, als premiats, se'ls avisarà
telefònicamentt.
OBSERVACIONS FINALS
Les inscripcions seran gratuïtes
Les obres premiades quedaran en propietat de la Penya Ciclista Altafulla, que es reserva el dret de
publicar-les i utilitzarles, sense ànim de lucre i fent sempre esment de l'autor de les mateixes.
Els participants seran responsables de les reclamacions que es produïssin per drets d'imatge i tercers.
Les fotografies no premiades podran ser recollides personalment, al local social de l'entitat, els dissabtes
entre el 27 de novembre al 18 de desembre. Les obres que no siguin retirades dins d'aquest termini s'entendrà que
han estat cedides a la Penya.
L'organització posarà el major grau de cura en el tractament del material rebut, sense fer-se responsable
en cas de pèrdua o deteriorament que pogués sorgir de forma involuntària, motivada per la seva manipulació o
tramesa.
Qualsevulla cas o imprevist no contemlat per aquestes bases serà resolt pel jurat.
El fet de concursar suposa la total acceptació de les bases, així com el veredicte inapel·lable del jurat.
PREMIS
Primer - 1 Passi temporada Port Aventura 2011
Segón - 12 Entrades de cinema per les Bruixes d'Altafulla.
Tercer - Cistella de Nadal.

JUNTA :
President
Secretari
Tresorer

Dino Albaladejo
Antoni Ramírez
Benjamín Cármenes

Col·laboradors:
Joan Muñiz
Josep Mª Vidal
Josep Mª Gornals
Rafael Jerez
Francesc Griñant
J. A. Araquistán

(651 472 240 )
(677 853 238 )
(600 921 231 )

Martí Ramírez
Salvador Pelaez
( 977 645 131 )
Federico Bendicho ( 977 652 540 )
Jaume Closas
Ildefonso Cuesta
Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)

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

LA VUELTA 2010
CAISSE D'EPARGNE i EUSKALTEL-EUSKADI (amb Igor Anton,
“mallot vermell” i líder) s'allotjen a l'Hotel Gran Claustre.

