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5 mesos d'activitat i ara arriba …. l'EXCURSIÓ
Moltes emocions !!!!!!!!!

Des del passat 9 de gener, dia en que començava aquesta nova temporada,(amb
un total de 62 participants, rècord) la Penya ha continuat molt dinàmica, tant pel que
respecta a les seves sortides setmanals dels diversos grups, com per la gestió interna
(altes de socis, tramitació de llicencies, vestimenta, revisions mèdiques, dissabtes al local
social.....) i com a principal novetat, de la que tots ens sentim satisfets, la recuperació de
la Penya Infantil ( en aquesta nova etapa sota la coordinació del company Ildefonso
Cuesta).

Començavem, amb la baixa, per traspàs, del nostre soci més veterà en Victorià
Romeu Marimón, a.c.s.. Ens alegrà, pocs dies desprès, que el seu germà Magí ( que ja
havia estat soci) ens demanés poder tornar. D'aquesta manera ara en Magí amb 83 anys
és el nostre “avi”. 19 han estat les altes i algun que ha manifestat la seva voluntat de
deixar-nos (principalment els que no son actius de cap secció), a hores d'ara som 253 els
socis de l'Entitat.
Els dissabtes per la tarda al local social, tenim bona activitat de gestió: s'han
tramitat un total de 33 llicencies adscrites a la Federació Catalana de Ciclisme i 22 a la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. De la mateixa manera que s'han atès
totes les consultes i demandes de vestimenta, cobrament de quotes, recollida del
calendari i llibre de rutes, etc.
Si fem un breu repàs a les nostres seccions trobem:
Grup de carretera, bona participació amb dos nivells prou diferenciats i gent
motivada amb reptes personals. Tenim als socis Daniel Vidal i Jaume Brú, que han
participat a les curses socials de gener, febrer i març. I pel que respecta a marxes
cicloturistes s'ha anat a les de: Vilafranca, Bilbao, Cervera, la Riera de Gaià, Gandesa,
Brevet de 200 km, Racons de la Conca (En Jaume Brú finalitzà segòn de 229 participants)
, Brevet de 300 km i la Terra de Remences.
En carretera encara resten , la Bonaigua, Irati-Xtrem, Puigcerdà, Milan-San Remo,
Sant Magí de la Brufaganya, “Periplo Leonès”, Brevet de 400, Paris-Brest-Paris...... com
veieu un no parar on poder lluir i suar els nostres colors i mallot.
El 10 d'abril també es va fer la sortida extra ( que tingué que ser “escurçada i
modificada” per la “brutal força del vent” que va posar en greu perill als participants. Tot i
aixó, hom va disfrutar sense haver de lamentar cap accident.

Per la seva part la secció de senderisme va guanyant “adeptes” i consolidant-se. El
treball organitzatiu i de guia, del responsable, Antoni Budria esdevenen fonamentals.
Les sortides realitzades han estat: Torre de Fontaubella/Mola de Colldejou (amb un
fred i vent que gairebé se'ls gela la sang); la Vilella Baixa ; Albarca/ Roca Corbatera i la
darrera a Tivissa / ermita de Sant Blai.

El grup de BTT va ser el primer, en prendre part en proves de nivell, com fou la
participació a La Pica (amb gairebé 1000 participants), també fa pocs dies al Raid
Aventura del Catllar. Es el grup que més caliu aporta al “Foro de la Penya” i fins i tot
compta amb un “Mossèn” que beneeix les seves accions (tot i que l'altre dia sembla ser
que va perdre “l'ajut diví” i va patir una caiguda que var requerir que li fessin un sorgit de
punts al genoll (agrair la col.laboració de la guardia urbana de Roda de Berà en aquest
“accident”). Enguany amb recorreguts retocats i la incorporació de “sava nova i jove”
aquest grup també cerca reptes i fites.
Vàren organitzar una sortida extra el 27 de març (però en aquest cas la climatologia
“ pluja” també els juga una mala passada i hagueren d'aplarçar-la cara una altre data).
Ja es fan propostes de sortides entre setmana, nocturnes així com una expedició
per a fer el camí de Sant Jaume.

El nostre Èlit, Edu Sunyé va participar als Campionats Universitaris de Catalunya de BTT
assolint una meritòria 6a. plaça.

No obstant si hem de parlar dels dos actes més emotius d'aquesta arrancada d'any
ens hem de referir a la Penya Solidària i a la Penya Infantil.

PENYA SOLIDARIA
El passat 25 de febrer, ens desplaçàrem fins Vilanova i la Geltrú i fèrem entrega a
la ONG Pas a Pas, d'un total de 21 bicicletes amb destí al Senegal. Per la seva part
Moussa Samba ens entregà un “simbólic obsequi” un vaixell fet a mà per aquestes
persones residents a poblets del Senegal i que resta exposat al nostre local.
Continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat arraconades u
obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar ( amb la tasca de l'Ernest
Fernández) i fer-les altre cop actives van destinades a satisfer les necessitats d'aquells
que no tenen prou recursos per comprar-ne.

PENYA INFANTIL
El 5 de març, la Penya recuperava de mans de l'Ildefonso Cuesta, la secció infantil.
Amb ganes, il·lussió i molt motivats tan els més menuts com els més grans feien la
primera sortida oficial de la temporada.
Pocs dies despres el dissabte 26, la secció infantil de la Penya participava i
col·laborava, amb l'Ajuntament dins l'anomenada Festa de l'Arbre que es feu enguany a
Brisas del Mar.
D'es d'aquí a esperonar a aquesta mainada que segueixi pel camí de l'esport doncs
han d'esdevindre el nostre relleu i futur i ajudar a mimbar l'edat mitjana dels nostres socis
actius “que es molt elevada” !!!!!.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Continuem enviant 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 ( a raó d'un exemplar per vivenda)
Si algún soci nota que rep “via carta” i disposa d'adreça electrónica, vol dir que
nosaltres la desconeixem. Si ens la facilita, procedirem a incluir-lo en el grup
corresponent.
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.
Cada mes, puntualment presentem i se'ns publica el nostre article a la revista Plaça
del Pou.

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 regularment estrenem o canviem components. Entre nosaltres
constituïm un veritable mercadet del que en podem treure tots profit.

550 Euros

350 Euros

1200 Euros

2500 Euros

Per totes les ofertes , raò i persona de contacte : Antoni Ramírez . Tel 677 85 32 38

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 hi 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
Actualment podem dir que gairebé ja hem fet i provat totes les peces d'equipació
relacionades amb el nostre esport. Darrerament s'han estrenat els xandalls i les
samarretes de treking/senderisme.
Estem molt contents de la qualitat dels teixits així com de les badanes i significar
que resulten a uns preus molt económics ( tenint en compte els preus de mercat) i apart
el poder gaudir de tota l'equipació personalitzada amb els nostres colors.
Notificar-vos, que intentem tenir un minims d'estocatge de les peces i talles més
usuals però donat que es necessiten 5 setmanes per servir-nos una comanda i un minim
de 6 unitats d'un mateix model,us demanem que aneu fent les vostres previsions,
reserves i comandes amb prou antel·lació.
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