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LA PENYA CONTINUA PEDALANT …. sense el DINO

DINO, geni i figura fins el darrer moment. El 26 de gener ens deixaba, a l'edat de
56 anys el nostre President i company (l'enemic guanyaba la batalla). Sobren tota mena
de comentaris al respecte i tots aquells que el coneguèrem ens poguèrem acomiadar d'ell
d'una forma propera, distessa, emotiva i molt sentida.
L'ajuntament va decretar dos dies de dol i posteriorment era nomenat en el decurs
d'un Ple Municipal fill adoptiu d'Altafulla (post-mortem).
El seu llegat dins la Penya fou: Alta com a soci el gener del 1987 (carnet 107). Tot i
que la seva participació activa com a ciclista no comença fins l'any 1993. Aconsegueix fins
el moment del seu comiat un total de 472 sortides oficials (el novè de 365 socis), 17
pujades a l'ermita de St. Antoni (millor marca personal 2'13''58 l'any 1995). Mallot verd a la
regularitat el 2009, mallot blau de veterà el 2010. Impulsor de la penya infantil i la penya
solidària. President entre 1997-2006 i darrerament 2010-2012. Guardonat amb la insígnia
de plata de l'Entitat, per la seva trajectòria com a soci actiu en totes les seccions:
carretera, BTT, infantil, penya solidaria i senderisme.
Ell era dels que deia que les coses es fan en vida..... i de ben segur segur que en
va fer tantes com va poder fins al final.
Els membres de la Junta i resta de col·laboradors dicidirem que la millor manera
d'honorar-lo era deixar vacant el carrec de president fins la propera Assemblea (donat que
els estatuts així ho permeten) i donat que el DINO era INSUBSTITUIBLE .
Malgrat aquest “sotrac” la Penya ha continuat, molt activa i amb moltes noves
incorporacions de socis/es ( en portem 24 aquest 2012 sent avui dia 270 els socis de
l'Entitat).

Bicicletada popular – Diada festa de l'arbre

La Penya també fou representada a la I Marxa dels castells del Baix Gaià
Si fem un repàs a les nostres seccions trobem:

El grup de carretera continua una bona i variada participació amb dos nivells prou
diferenciats i gent motivada amb reptes personals. D'una part socis com el Daniel
Vidal,Julio Solanes i Jaume Brú que han participat en moltes proves socials de principi de
temporada ( La Canonja, Perelló, Montroig, Valls i Palafrugell) i posteriorment a les curses
de les seves respectives categories que es fan arreu de Catalunya.
I d'altres que també han pres part a marxes cicloturistes com Bilbao, Eutyches,
Vilafranca, Racons de la Conca, Ruta del Mestral, Terra de Remences, Brevets de 200,
300 i 400 km. I s'apropen als seus respectius objectius coincidint amb els mesos d'estiu i
bon temps.

Es l'anomenat grup dels “potes negres”.

I menció especial també per la resta del grup de carretera, que al voltant d'una
mitjana de 20 participants cada diumenge, van realitzant el calendari de sortides socials
del nostre llibre de rutes 2012. Gaudint de les seves “particulars batalletes”, esmorzars i
bon rotllo tenint en compte que aquí molts passen dels 60 anys cap amunt i alguns dels
70 !!!!!!
Aquests també amb els seus reptes particulars com ho serà una nova edició de
sortides per Lleó al juny. Sense oblidar la inminent sortida extra Tortosa -Vallderoures i
l'excursió social pel priorat sortint de Falset.

També força nombròs i amb cares noves el grup de BTT. A la sortida de Santes
Creus hi havia 6 fèmines al grup. Grup que també te socis “atrevits” com l'Eduard Inglès
(que amb categoria êlit participa a curses de descens) i d'altres com l'Ernest, Ramon
Suñé, Robert Figuerola, Jesús Tolin...... llueixen els nostres mallots i ens representen a
proves com la Pica, la Serralenca, Els cims del Montmell, Los Monegros,
Grup el de BTT que també està “embastant” realitzar de cara a l'estiu l'anomenada
“Ruta del Cid” i entre setmana ja s'ha instaurat els dijous per la tarda per sortir tot aquell
que pugui. En aquesta darrera eren 12. Sortides que amb l'arribada de l'estiu també
tindran lloc les anomenades nocturnes.

Salut i cames per a tots...... Hi han 6 socis que porten el 100% de les sortides i
encapçalen la classsificació dels punts: Rafa Jerez, Esteban Rubio, Jesús Tolin, Salvador
Pelaez, Salvador Llorens i Francesc Borràs.

Per la seva part la secció de senderisme ( recordar que ja disposa també de les
anomenades samarretes de treking, d'igual disseny al mallot) ja consolidada gràcies al
treball organitzatiu i de guia, dels responsables, Carmen Manglano i Antoni Budria
continua ofertant noves rutes combinant a la perfecció “ natura i gastronomia”.
Les sortides realitzades han estat: La Roca (Montroig), Capafonts, la Mola
(Tarragonès) i naixament del Riu Glorieta ( Alcover).
Un grup que ha tramitat i renovat un bon nombre de llicencies davant la federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya. FEEC.
La secció de senderisme també compta amb el seus membres “d'èlit” que es
preparen per a dures curses de muntanya com també proves d'orientació.
Aquesta secció, al igual que al grup de BTT (doncs alguns socis son actius
ambdòs) compta amb “membres amics de la tecnologia” que gràcies als anomenats GPS i
resta d'aparells d'avanguarda penjen els “trackers” a la web, boniques fotografies i hom
els pot consultar i a l'hora modificar a la recerca de nous camins, senderons, trialeres i
demès vies per ampliar el seu ventall de rutes.

5 d'abril partit futbol Sala: Veterans Futbol Sala – Veterans Penya Ciclista
Homenatge al DINO

PENYA SOLIDARIA
Continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat arraconades u
obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar ( Ara sota el control i
gestió de l'Ernest Fernández, agafant el relleu del Dino) i fer-les altre cop actives van
destinades a satisfer les necessitats d'aquells que no tenen prou recursos per comprar-ne.
Properament 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 Penya infantil recuperada de mans de l'Ildefonso Cuesta i altres col·laboradors,
molt motivats tan els més menuts com els més grans han fet les sortides programades
passant'ho tots d'alló millor. Com d'altres activitats puntuals amb col·laboració amb
l'ajuntament ( Diada de l'Arbre i 22 d'abril Conte: el gegant de les mans groses)
També la pòdeu trobar al Facebook : Secció infantil Penya Ciclista Altafulla.
D'es d'aquí 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” !!!!!.

ALBUM D'IMATGES DIVERSES

COMUNICACIÓ ALS SOCIS
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.
Dir-vos que ja varem passar al cobrament les quotes domiciliades d'aquest 2012.
20 euros anuals (per alsmajors de 16 anys). Demanem no obstant, que tots aquells
que ens pagueu en mà ( i encara no ho heu pogut fer), o be passeu pel local els dissabtes
de 18 a 20'h. O ens feu un ingrès/transferencia al compte:
2100 – 1133 – 79 – 0200045207 indiacant el vostre nom i concepte quota.
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració

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.

600 Euros

700 Euros, negociables

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. També 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.
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