PENYA

CICLISTA

ALTAFULLA

PUNT i FINAL, dels actes 2010
Dissabte, 18 de desembre

1)
Pel matí i amb sortida, a les 9'h. des de la seu de l'Entitat, tothom que ho vulgui
podrà participar en la caminata organitzada per la secció de senderisme per tal de fer la
“plantada del pessebre 2010”.

2)
Per la tarda, es convoca a tots els socis de la Penya Ciclista Altafulla, a la
Xerrada/col·loqui envers alimentació i nutrició esportiva, a càrrec del Sr. Clemente
Hernández (Diplomat en nutrició i entrenador esportiu) que tindrà lloc, a la Sala1ª de la
nostra seu social “Centre d'Entitats – Parc del Comunidor”.
Acte que començarà puntualment a les 18'h.

3)
A continuació és presentarà i regalarà als socis el calendari - fotogràfic 2011.
Tan mateix es repartirà el llibre de rutes 2011 i seran comentats els aspectes
principals, novetats i particularitats de cada secció:
Carretera – BTT – Senderisme – Grup Infantil i Penya Solidària pels respectius
coordinadors.

Finalment tots els assistents podran brindar amb cava !!!!
Diumenge, 19 de desembre
Pel matí i amb sortida, a les 9'h. des dels pins de l'era del castell. Inici de la
SORTIDA-PRENADAL. Esmorzar conjunt a Salomó.

BUTLLETÍ INFORMATIU
6/2010
DIADA – RESUM TEMPORADA – PENYA SOLIDARIA – CONCURS
FOTOGRAFIC – ASSEMBLEA - CALENDARI – RUTES 2011 ….!!!
Benvolguts socis/es, amb aquest butlletí donem per informat, exposat i finalitzat tot
alló que ha voltat entorn l'activitat de la nostra Penya, en un any que podríem “titllar”
d'excel·lent i que serà recordat com el dels actes cloenda del XXV aniversari. L'any dels
rècords i records.

DIADA
El passat 16 d'octubre celebravem la nostra DIADA, amb la XXVI pujada a l'ermita
de Sant Antoni i el sopar festa final de temporada i Aniversari.
Per la part esportiva esmentar el nou rècord de la prova, assolit pel Jordi Cortès i
per la social el rècord d'assistents al sopar. Tot viscut amb companyonia entorn una
acurada gestió organitzativa, fins i tot amb “tocs màgics”, on afloraren molts records i
moments emotius alhora de retre els corresponents homenatges i guardons.

RESUM DE LA TEMPORADA
CRONO-ESCALADA A L'ERMITA DE SANT ANTONI
Fins avui en 26 edicions (1985 – 2010) hi han participat 220 socis ( 196 socis, 24
sòcies).
2 socis han pres part en totes les edicions ( Rafael Moreno i Antoni Ramírez)
La sòcia amb més participacions es la Núria Vidal Gatell amb 17.
47 dels 216 socis han aconseguit baixar dels 2 minuts ( i d'aquests, 21 han baixat d'1'45 ).
S'han fet un total de 839 pujades.
La mitjana tenint en compte la millor marca de cadascú es de 2'41 minuts.
Hi han hagut 9 guanyadors diferents al llarg dels 26 anys.
Rècord absolut:
1'27''00
Jordi Cortès
2010
Rècord femení
2'17''55
Judit Vidal Méndez
2004
Menor diferència entre primer i segón 1986 =
4 dècimes
Major diferència entre primer i segon 2007 =
15 segons i 26 dècimes

CLASSIFICACIÓ i PARTICIPACIO ANY 2010
Jordi Cortès
Antoni Ramírez
Santi Perelló
Xavier Garcia
Alex Queralt
Marc Serra
Josep M. Vidal
David Queralt
J.A. Araquistain
Jacob Ramírez
Ernest Fernández
Dino Albaladejo
Diego García
Hector Caro
Benja Càrmenes
Pol Adell
Rafa Moreno
Alex Jerez
Josep Suñé
Pep Bicardí
Salva Pelàez
Mireia Farreny
Paco Berdugo
Josep M. Gornals
Pep Segura
Juanjo Sirvent
Ruben Ruiz
Guillermo Alonso
Rafa Jérez

1'27''00
1'35''98
1'44''48
1'58''22
2'01''27
2'07''28
2'09''16
2'11''84
2'18''86
2'20''38
2'22''36
2'24''84
2'29''23
2'29''97
2'35''01
2'38''42
2'47'00
2'47''98
2'48''30
2'52''61
3'00''71
3'01''19
3'02''16
3'03''63
3'11''00
3'12''77
3'20''36
3'29''91
3'43''34

Rècord absolut

HISTORIAL DE SORTIDES de la :
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 1985 - 2010
En total han estat 354 els socis/es que almenys han pres part en una sortida
setmanal puntuable ( en aquesta relació no compten les pujades a l'ermita que tenen
classificació i arxiu propi).
També cal dir que hi han 16 socis/es que no han participat en cap sortida però si
que almenys han fet una pujada a Sant Antoni. D'altre banda un total de 154 socis si que
han participat en almenys una sortida però en canvi no han pujat mai a l'ermita.
En aquesta classificació extreta dels corresponents resums anuals s'atorga un punt
per sortida ( tot i que en els diversos anys i reglaments hi han hagut sortides com
l'excursió i les conjuntes que han puntuat doble o triple).
La participant fèmina amb més sortides és la Carmen Manglano amb un total de
298. Queden 2 socis que han participat activament en els 26 anys de sortides
setmanals: Antoni Ramírez i Josep Mª Vidal.
El total de sortides realitzades entre tots els socis puja a 24.495.
Entre els 25 socis amb més sortides sumen 10.771, un percentatge que equival al 44 %
del total.
CLAS. TEMPORADA 2010
Han assolit 25 punts
ANTONI RAMIREZ
DINO ALBALADEJO
FEDERICO BENDICHO
RUBEN RUIZ
JOSEP SUÑÉ
RAFAEL JEREZ
JAUME CLOSAS
MIREIA FARRENY
JOSEP Mª VIDAL
JUANJO SIRVENT
DIEGO RUBIO
SALVADOR PELAEZ
RICARDO SANCHEZ
BENJAMIN CARMENES
JOSEP M. BOADA
FRANCESC BORRAS
ERNEST FERNANDEZ
RAMON GUILLEMAT
JOSEP SEGURA
JOSE VERON
ANTONIO BUDRIA

40
39
39
38
38
36
35
35
33
33
32
32
32
31
31
30
28
27
26
25
25

25 SOCIS AMB MÉS SORTIDES
1985 - 2010
Regularitat
1er. Veterà

1ª Fèmina

Revelació
Promesa

ANTONI RAMIREZ
JAUME CLOSAS
RAMON SABATES
JOSEP Mª VIDAL
JUANJO SIRVENT
BENJAMIN CARMENES
DANIEL VIDAL
ESTEBAN RUBIO
ANTON MENDEZ
DINO ALBALADEJO
VICENS MARIN
RAFAEL JEREZ
DIEGO RUBIO
VICENS MICO
FEDERICO BENDICHO
JOSEP SEGURA
MANEL ESCRIG
RUBEN RUIZ
AGUSTI MONTERO
JOSE VERON
ANTONI MAJOR
JOSEP RAMIREZ a.c.s.
JOSEP Mª VIRGILI
JOSEP Mª BOADA
JOSEP Mª GORNALS

899
690
539
519
490
477
465
454
451
443
432
400
398
392
386
368
365
365
338
337
331
311
310
307
304

PENYA SOLIDARIA
Aprofitant l'Assemblea el 27 de novembre, es signava el conveni de col·laboració
amb la ONG Pas-Pas Puente Acción Solidària. D'aquesta manera neix un nou lligam i
destí per a totes les bicicletes que recollim i que un cop abillades per l'Ernest Fernández a
partir d'ara tindran com a nou destí persones necessitades de païssos del continent
Africà. Des d'aqui fer una crida solidària i a tothom que conegueu tingui quelcom bicicleta
arraconada, ubsoleta, etc. ens ho faci saber.

CONCURS FOTOGRÀFIC
També el mateix 27 de novembre, va tenir lloc l'exposició de les 49 fotografies
presentades, la posterior lectura del veredicte del Jurat i entrega de premis que tingué
com a guanyadors : en Ramon Guillemat, Mariano Domingo i Ana Pérez (primer, segón i
tercera respectivament).

ASSEMBLEA
26 socis assisteixen i participen en l'Assemblea anual ordinària, el 27 de novembre.
Tant l'informe de secretaria, el de tresoreria com el de presidència resulten aprovats per
total unanimitat en una de les Assemblees de més “bon rotllo” que es recorden.
Enguany han estat 37 les altes de socis/es i 18 les baixes. A hores d'ara som 244
els socis de l'Entitat.
S'han tramitat un total de 36 llicencies a la Federació Catalana de Ciclisme i 21 a la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Com a fet més rellevant es va aprovar equiparar i establir la “quota única (homesdones)” per als majors de 16 anys en 15 euros anuals i 10 euros pels menors de 16 anys.
Podeu veure l'acta íntegra de l'Assemblea a la nostra web, dins l'apartat papers.

Al final, tots poguèrem compartir un pica-pica

LLIBRE DE RUTES I CALENDARI 2011
El proper dissabte, 18 de desembre repartirem el llibre de rutes i veurà la llum el
calendari 2011 (regal per a tots els socis).
Envers el llibre de rutes significar que per la propera temporada caldrà arribar al
lloc d'esmorzar (mitja ruta) per tal d'assolir el punt corresponent. També hi constaran els
indrets en que la secció de senderisme portarà a terme les seves excursions mensuals.
Recuperació de la secció infantil i el nou tarannà de la Penya Solidària. Tot acompanyat
de les sortides setmanals renovades i variades de les seccions de carretera i BTT.
L'excursió del 2011, tindrà la particularitat de que totes les seccions hi podràn
participar activament, tal com es va fer l'any de Prades. L'indret escollit serà el Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt la Serra de l'Obac i els seus voltants.

LOCAL SOCIAL
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.
JUNTA :
President
Secretari
Tresorer

Dino Albaladejo
Antoni Ramírez
Benjamín Cármenes

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

Col·laboradors:
Joan Muñiz
Martí Ramírez
Josep Mª Vidal
Salvador Pelaez
Josep Mª Gornals
Federico Bendicho
Rafael Jerez
Jaume Closas
Francesc Griñant
Ildefonso Cuesta (Penya Infantil) ( 977 652 393)
J. A. Araquistán
Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)
Ernest Fernández (Penya Solidària)
Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
Adreça internet:
pcaltafulla.org
o
pcaltafulla.cat

US DESITJEM A TOTS UNES BONES FESTES NADALENQUES, CAP
D'ANY FESTIU I UN 2011 CURULL D'IL·LUSIONS I NOUS PROJECTES.

