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DIADA, ASSEMBLEA i balanç general, molt positiu !!!!

Els 3 primers de la Crono-St. Antoni

Els guanyadors de la puntuació

La Penya ha finalitzat la temporada (tant sols ens resta la plantada del pessebre i
la pre-Nadal) puntual i complint amb les seves activitats dels diversos grups,
Us volem fer arribar tot alló que ha estat notícia entorn l'Entitat, desitjar-vos a tots
unes bones festes nadalenques, cap d'Any i un millor 2012 del que ja teniu penjat dins la
nostra web “el nou llibre de rutes”. Qui el vulgui el podrà passar a recollir els dissabtes pel
local.

CLASSIFICACIO ANY 2011
Pujada Sant Antoni

CLASSIFICACIÓ PUNTUACIO
Sortides Setmanals. Any 2012

1- Julio Solanes
2- Eduard Suñé
3- Daniel Vidal
4- Xavier Garcia
5- Emilio Martínez
6- David Martínez
7- Jordi Cortès
8- Ernest Fernández
9- Jose Antonio López
10- Josep M. Vidal
11- Ruben Plano
12- David Queralt
13- Marc Serra
14- Jacob Ramírez
15- Félix Alonso
16- Guillermo Alonso
17- Josep Suñé
18- Diego Rubio
19- Hector Caro
20- Jesús Tolin
21- Salvador Llorens
22- Josep Segura
23- Antoni Ramírez
24- Rafael Moreno
25- Francisco Berenguer
26- Oriol Campoy
27- Josep M. Gornals
28- Juanjo Sirvent
29- Salvador Peláez
30- Manel Escrig
31- Carles Centeno
32- Esteban Rubio
33- Jaume Closas
34- Federico Bendicho
35- José Verón

Rafa Jerez
Francesc Borràs
Josep Segura
Jaume Closas
Esteban Rubio
Hector Caro
Josep Queralt
Fede Bendicho
José Veron
Salva pelaez
Josep Ortiz
Jesús Tolin
Carme Manglano
Toni Budria
Josep Suñé
Benja Carmenes
Juanjo Sirvent
Mireia Fernández
Vicens Micó
Ricardo Sanchez
Josep M. Vidal
Dino Albaladejo
Ruben Ruiz
Ernest Fernández
Salvador Llorens
Agustí Montero

1'32''05
1'38'55
1'39''10
1'39''75
1'41''10
1'41''90
1'43''00
1'46''89
1'49''87
1'57''00
2'00''10
2'01''32
2'01''72
2'21''60
2'24''19
2'25''44
2'30''82
2'31''50
2'36''00
2'36''98
2'41''00
2'46''50
2'48''15
2'48''15
2'50''90
2'58''03
2'58''10
2'59''28
3'12''12
3'13''20
3'26''02
sense-temps
s/t
s/t
s/t

37 punts
37
36
36
35
35
34
34
34
33
33
32
32
32
32
31
31
31
30
30
29
29
28
27
27
25

(*)Només relacionem els que han arribat
als 25 punts del premi puntuació

Si fem un breu repàs a la temporada trobem:
Som 253 socis. Hem tingut 25 altes i 15 baixes.
Les sortides setmanals han donat un total de 1473 participacions repartides entre
els 109 socis = 37 socis de mitjana per sortida ( la més alta mai assolida).
XXVII Pujada a l'ermita fou guanyada pel Julio Solanes (debutant master 30).
Una Pujada integrada dins d'una Diada que fou dinàmica, emotiva, alegre i molt
participada al sopar on com de costum es repartiren els trofeus, regals i distincions.
Destacar-ne l'entrega de l'insignia de plata, pels seus 25 anys de socis a : Victor
Simó i Elias, Juan Pinto i Obispo i en Dino Albaladejo i Reyné.

Una setmana desprès de la Diada, organitzàvem la XVI edició de les sortides conjuntes,
amb 98 participants, entre ciclistes de Torredembarra, Altafulla, La Riera de Gaià i la Pobla
de Montornés.

Però la Penya es polivalent i esta preparada per a tot. Així, enguany el nostre
president era l'escollit per fer el pregó de la festa major de Sant Martí. Festa on la Penya
col·laboraria i participaría en la I Cursa de relleus en BTT, feta pels voltants de l'ermita de
Sant Antoni i que tant va agradar.

I quan el bon temps i temporada estiuenca finalitza, les competicions continuen i
comença la temporada del ciclo-cros. En Daniel Vidal hi competeix dins la categoria
Veterà 40.

La secció de senderisme també ha finalitzat amb una sortida multitudinària de
participació (fins avui la que més) coma estat la pujada a Montserrat.

PENYA SOLIDARIA
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.
Aquest darrer trimestre tornarem a fer “donació” a l'ONG Pas-Pas Acció Solidària
de les bicicletes que fins ara tenim, agraïm des d'aquestes ratlles a totes aquelles
persones que ens les han donat per tan bona causa
PENYA INFANTIL
La pòdeu trobar al Facebook : Secció infantil Penya Ciclista Altafulla.

COMUNICACIÓ ALS SOCIS DELS ACORDS D'ASSEMBLEA
A l'Assemblea general ordinària celebrada el passat dia 26 de novembre amb
l'assistència de 29 socis apart d'aprovar per total unanimitat l'informe de secretaria i la
gestió de tresoreria del present exercici, així com d'establir les pautes a seguir en la
temporada 2012 fou exposat, sotmès a votació i aprovat el punt referent a la modificació
de les quotes dels socis (per a majors de 16 anys), que passaran dels 15 euros anuals
actuals als 20 euros anuals pel 2012.
Amb el desig d'intentar fer més aclaridor el tema, tenim a be reproduir íntegre el
que contempla l'Acta de l'Assemblea al respecte:
Començar dient que les quotes no s'han apujat desde l'any 1999 en que llavors eren 2500 ptes. Que
passaren a ser 15 euros.
En aquests 12 anys, la Penya ha crescut molt en nombre de socis, de feines així com un increment
anual en el cost de l'equipació, roba, llicencies de l'Entitat, material d'oficina, manteniment del local,
autocars, etc....
Per contra la reducció fins a una tercera part de les ajudes i subvencions externes que arribaren a
ser de 6000 euros i avui dia no arriben als 1900.
A aixó cal afegir que dels 253 socis actuals ( N'hi han 15 que son menors de 16 anys. Aquests
continuaran amb els 10 euros anuals) un 75% en son actius i participants en alguna de les respectives
seccions.
D'aquets socis, com a exemple real d'enguany, un soci que hagi participat en la primera soertida,
excursió, conjunta, Diada i Pre-Nadal (ja ha costat a la Penya 36 euros.... sense comptar que hagi arribat als
25 punts) !!! Tot i aixó front als 15 euros de quota.
Però l'estudi dut a terme va més enllà i ha volgut copsar el cost dels socis que podriem considerar
“inactius o simpatitzants”. Si aquests els apliquem hi repartim la part proporcional que costen les llicencies
federatives pròpies de l'Entitat, manteniment de local, despeses de comunicació per carta/segells de correu /
paper, felicitació d'aniversari, carnet de soci, i tot el que s'ofereix en vermuts, refrescs a la Diada i
excursions, etc. Aquest cos ja arriba als 14 euros.
Així les coses i per tal de poder tirar endavant com fins ara la Junta sotmet el tema a votació donant
com a resultat final aprovar la pujada de 5 euros, passant de 15 a 20 amb el suport del 70% dels vots. I es
procedirà a explicar-ho com s'ha fet a l'Assemblea en el proper butlletí adreçat a tots els socis.

LOTERIA

Us fem saber que la Penya juga amb la quantitat de 20 euros (un dècim) en el num.
1496 per la Rifa de Nadal. Si ens toca ens tocarà a tots !!!!!!!!!!!!!!!! I també amb un dècim
del 98845 (intercanvi amb els companys de la Riera de Gaià), com també amb el dècim
que juga la Unió Ciclista Torredembarra, també d'intercanvi.

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.

Els dissabtes 24 i 31 de desembre romandrà tancat
EQUIPAMENT ESPORTIU – ROBA
Estem molt contents de la qualitat dels teixits així com de les badanes i significar
que resulten a uns preus molt económics tot i el petit increment que tambè ens han aplicat
de fàbrica. Per la qual cosa hem hagut de modificar i adaptar els mateixos.
Ara els preus de venta de les diverses peces de la nostra equipació son:
Mallot màniga curta
Mallot màniga llarga
Mallot màniga llarga davant especial
Culot curt (badana D-120)
Culot Pirata (badana D-120)
Culot llarg (badana D-120)
Xaqueta hivern ideal BTT
Xaqueta hivern carretera
Xaqueta (combinar mallot m/llarga)
Guants curts
Mitjons
Samarreta treking
Polo groc tecnic
Xandall (xaqueta + pantaló)

35
45
55
40
45
60
75
90
70
14
5
30
30
60

També per acord d'Assemblea, tot aquell soci que encarregui una peça de roba i
que aquesta no estigui disponible a l'estoc, tindrà d'abonar-ne el 40% per anticipat que es
el que a la Penya ens fa pagar anticipadament a fàbrica. Nosaltres procurem en tot
moment satisfer les necessitats dels socis, però no podem convertir-nos en creditors dels
mateixos.

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
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)
Rafa Jerez
Ernest Fernández ( Penya solidària)
Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
Adreça internet:
pcaltafulla.org
o
pcaltafulla.cat

