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SALUTACIÓ 
 
Ja fa uns mesos  que va començar l’activitat de la Penya d’aquest any. En aquests moments podem dir, 
amb satisfacció, que son molts els socis practicants en totes les seves seccions. No solament dels grups de 
carretera i muntanya que, generalment, tenen entre 15 a 20 participants cada setmana cadascun. També 
del grup de senderisme que, aquest any, a mes de participar en la II Marxa dels Castells del Gaià, hem 
anat a una marxa pels voltants d’Altafulla i també s’ha pujat a la Talaia del Montmell, des d’on es pot 
veure una vista preciosa de totes les valls que queden pel voltant. La secció d’infantil també a comptat 
amb molts participants i que va culminar el proppassat 6 d’abril amb la col·laboració a la festa de l’arbre, 
on pares, fills i mestres van plantar arbres al pati del Col·legi Roquissar. 
 
Molt aviat tindrà lloc l’excursió anyal, on tots plegats, anirem a gaudir un dia d’activitats per un indret de 
Catalunya. Aquest any anirem a Balaguer i el Monestir de les Avellanes. Animeu-vos a participar d’un 
dia important per a tots nosaltres ja que tenim l’oportunitat de veure’ns i parlar. 
 
No oblideu altres activitats com la Penya Solidària. Col·laboreu a recollir totes aquelles bicicletes que ja 
no fan servei però que encara estan en bon estat. Nosaltres les revisarem i les farem arribar allà on fan 
molta falta. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 COMUNICACIÓ ALS SOCIS 
 
Continuem enviant la informació de la forma següent: 
- Per mail a tots aquells que en coneixem la seva adreça de correu electrònic. 
- Per correu tradicional a tota la resta (a raó d'un exemplar per vivenda). 
Si algun soci nota que rep “via carta” i disposa d'adreça electrònica, vol dir que nosaltres la desconeixem. 
Si ens la facilita, procedirem a incloure’l en el grup 
corresponent. 
 
Recordeu que, per obtenir informació, també comptem amb la web de la Penya (www.pcaltafulla.org) i el 
facebook. 
 
Per poder efectuar correctament el cobrament dels rebuts, us demanem que ens faciliteu un compte 
corrent o si ho desitgeu podeu fer un ingrés de 20 euros al compte de la Penya (2100 1133 79 
0200045207) indicant el vostre nom i el concepte “quota 2013”. També podeu passar pel local, tots els 
dissabtes de 18 a 20 hores i pagar personalment. 
 
Tingueu en compte que, qualsevol pagament que tingueu que fer a la Penya (roba, quotes, llicències, 
etc), el millor es ingressar els diners al compte corrent i us servirà de justificant. 
 
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ DELS SOCIS EN MARXES I SORTIDES ESPECIALS 
 
Inaugurem un apartat al Butlletí que vol fer constar totes i cadascuna de les sortides especials que, els 
diferents socis han fet al llarg de l’any. Es per això que, els que hi vulgueu sortir, us demanem que ens feu 
arribar per correu electrònic totes aquelles activitats en que heu participat fora del programa 
(jsirvent51@yahoo.es) . A tall d’exemple: 
Josep Suñé: 5a pedalada dels rocallons, XXII Marxa Cicloturista de l’Espirall, 2a Marxa Cicloturista 
Eutiches de Tarragona, La Pica (6a pedalada de Picamoixons) 
Mireia Farreny: La Pica 
Eduard Suñe: Sant Pere de Ribes, El Perelló, Xallenge de la Canonja 
Joan Anton Rodriguez i Àlex Queralt: Brevet (300 km) organitzada pel Grup Ciclista Planenc 
Jesús Tolin, Juan Garcia i José M. Muñoz: Marató dels Monegros (BTT) 
 



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 (el tracte el faran directament la persona que vol vendre i la que vol comprar, sense 
intermediaris). 
 

 
 
 
LOCAL SOCIAL 
 
El local l'obrim tots els dissabtes a partir de les 18 hores fins les 20 hores i està a disposició de tots els 
socis i aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc més adient per a parlar i 
trobar-se tots els que formem part de la Penya i per tot allò que vulgueu saber o proposar.   
 
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 
 
Es prega que tots/totes porteu, en les sortides programades, la roba de la Penya. 
Amb un intent d’uniformitzar aquesta roba, l’equipament oficial serà el pentatló negre i el mallot clàssic 
blanc (carretera) o vermell (muntanya) 
 
S’obre un període per a demanar el que necessiteu que serà: 
Fins al 30 de març per a la roba d’estiu 
Fins al 30 de setembre per a la roba d’hivern 
 
Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat 
Adreça Internet: pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat 
 



 
 
 
JUNTA 
 
President   Joan Josep Sirvent 639817932 
Secretari   Rafael Jerez  691697874 
Tresorer    Benjamin Carmenes 600921231 
Vocal de carretera  Salvador Pelaez 
Vocal de muntanya  Toni Budria 
Vocal de senderisme  Carmen Manglano 
Vocal de la secció infantil  Ildefonso Cuesta 
Vocal Penya Solidària  Ernest Fernández 
Vocal del Local Social  Esteban Rubio 
Vocal    Diego Rubio 
Vocal     Federico Bendicho 
Vocal    Jesús Tolin  
 
 

 
 



EXCURSIÓ SOCIAL  2013 
 

DIUMENGE 2 DE JUNY 
Sortida de la parada d’autobús direcció Tarragona a les 6,15 hores 

 

MONESTIR DE LES AVELLANES I 
BALAGUER 

 

 
 
 
PREU: 35 Euros 
 
INSCRIPCIONS: Local Social (Centre d’Entitats) els dissabtes 18 i 25 de 
Maig de 18 a 20 hores 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
Sortida amb autocar a les 6.15 d’Altafulla.  
Els ciclistes per carregar bicicletes que hi estiguin a les 6 hores 
Arribada prevista al Monestir de les Avellanes a les 8.15 

 
Esmorzar (8.15 a 9) 
Llesca XXL de Pa de Pagès, amb embotits d’Os de Balaguer, vi rosat del propi Monestir i cafès, cafès 
amb llet o cigaló. 

 
ACTIVITATS (de 9 a 13.30) 
GRUP DE CARRETERA 
Circuit de 75 km per Port  d’Àger, Àger, Baronia de Sant Oïsme (Reagrupament), Camarasa, Sant 
Llorenç de Montgai, Gerb (Reagrupament), Vilanova de la Sal i Monestir de les Avellanes. 
GRUP DE BTT 
Circuit d’uns 33 km per el Montsec preparat per un nadiu 
GRUP SENDERISME 
Circuit d’uns 10 km (fàcil) del Monestir a Vilanova de la Sal i tornar. 
GRUP CULTURAL 
9,30 Visita guiada a Balaguer 
 
DINAR DE GERMANOR A LES 14,00 
 
16.15.-Visita guiada al Monestir (tots) 
17,30.- Sortida cap a Altafulla  
Notes: 

• Caldrà abonar el preu en el moment de la inscripció i escollir el dinar 
• No s’accepten reserves per telèfon i les places d’autocar s’assignen per ordre d’inscripció 


