BUTLLETÍ INFORMATIU
1/2014
JUDIT VIDAL IN MEMORIAM
El proppassat 6 d’abril rebíem la noticia que, el dia abans, la nostra amiga, companya i
sòcia Judit Vidal ens havia deixat de manera sobtada en un accident de trànsit a Lliça
d’Amunt. La notícia la varem rebre, precisament, poc abans d’una sortida de diumenge.
No ens ho acabàvem de creure però la realitat s’imposà i varem guardar un minut de
silenci on la recordàvem com una xiqueta plena de vitalitat i alegria.
Judit Vidal havia estat competint des de ben petita, però quan tenia l’oportunitat també
havia participat en les activitats de la Penya. Per exemple, encara avui dia, es la fèmina
amb el rècord de pujada a Sant Antoni.
La Penya vol estar molt a prop dels seus pares Daniel i Ana, germà Albert i demés
família.
De ben segur tindrem moltes oportunitats per a recordar-la.

SALUTACIÓ
Després de quatre mesos d’activitat en aquesta nova temporada podem dir que, un any
mes, la Penya està plena d’activitat.
Els grups de carretera i muntanya sovint tenen més de 20 participants amb un nivell de
preparació, generalment molt bo. Sovint tenim problemes de logística ja que no es fàcil
donar de menjar i beure a tanta gent, però es molt important fer una paradeta, dons es el
moment en que podem gaudir de les relacions personals.
El grup de senderisme ofereix alternatives paisatgístiques de primer ordre. No es pot
imaginar la quantitat de racons i raconets preciosos que tenim a les comarques de
Tarragona. Perquè no veniu?. Només requereix una mica de preparació però tothom hi
pot participar.
També el grup infantil cerca indrets atractius i que siguin accessibles per a la canalla. Es
un grup que els grans (pares) comparteixen amb els mes menuts (fills) el “fer esport”.
Esperem que aquestes sortides creen escola.
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 Cervera, ciutat que compta
amb monuments de gran interès que els acompanyants podran visitar amb tot tipus
d’explicacions, mentre els grups de carretera i muntanya faran una sortida amb els
companys de la Penya Ciclista d’allà. També el grup de senderisme farà una sortida apta
per a tothom que vulgui participar-hi. Us animem a venir, ens ho passarem d’allò més
bé.
La Junta

TRIATLÓ
El proper dia 24 de maig tindrà lloc a Altafulla la Triatló Espanya. Esdeveniment
esportiu de gran importància que omple de participants i acompanyants la nostra Vila.
La Penya Ciclista i participa sempre amb voluntaris que ajuden a la seguretat de la
proba. Aquest any serà responsable de la major part del circuit de carretera, per la qual
cosa necessitarem que ens ajudeu perquè calculem que, al menys en la primera proba
que va cap a Torredembarra i Tarragona, calculem que seran necessaris fins a 65
persones. Es per això que us convidem a ajudar-nos per tal que la proba sigui lluïda i un
bon preludi per el que serà la triatló dels Jocs del Mediterrani que s’ha de fer també a
Altafulla a l’any 2017. Si us plau, oferir-vos trucant a Toni Budria, Carmen Manglano o
Joan Josep Sirvent, el més aviat possible.

LLICÈNCIES
Tots aquells socis “actius” han d’obtenir la llicència de la Federació de Ciclisme o de la
FEEC, segons l’activitat que practiquen, per tal d’estar protegit, cas de tenir un accident.
A la seu de la Penya es pot tramitar la seva obtenció, per la qual cosa teniu que abonar
prèviament la quota, en efectiu (dissabtes de 18 a 20 hores) o mitjançant ingrés al
compte corrent. Es responsabilitat de cada soci/a d’assegurar-se la cobertura de
danys a tercers i propis.
REVISIONS
Es recomana la revisió mèdica que inclogui una proba d’esforç, per a tots els que fan
una activitat física intensa. La Penya gaudeix d’un tracte preferencial a la Unitat de
Medicina Esportiva del Hospital de Santa Tecla (Telèfon 977 259900, extensió 3550).

La prova recomanada es la valoració funcional IIb (per als ciclistes d’alt rendiment la
III) que inclou una ergometria màxima i que te un preu de 93 € pels socis (i 83 per als
que viuen a Tarragona si porten un justificant de l’Ajuntament d’aquesta Ciutat).
ROBA
Recomanem que tothom vagi en roba de la Penya, sobretot a les sortides dels
diumenges. Per tal de facilitar el que tothom en disposi fem diferents comandes al cap
de l’any.

PARTICIPACIÓ DE SOCIS DE LA PENYA A MARXES
Hi ha molts companys que els hi agrada participar en diferents marxes que s’organitzen
a Catalunya i fora de Catalunya, portant el nom de la Penya arreu. Els hi agraïm aquesta
participació i difusió de la nostra Penya. Recordem a Josep Maria Fortuny, Josep Suñé,
Salvador Llorens, Jesus Tolín, Mireia Farreny, Ernest Fernández, Emilio Martinez i a
tots aquells que no hem citat, però que ho han fet.
COMUNICAT AMB LA PENYA!!
Per tal de conèixer amb més detall tot el que es refereix a la Penya et recomanem
contactis amb la web www.pcaltafulla.cat i el facebook. Facilita’ns una adreça
electrònica per fer-te arribar el butlletí i altres comunicats.
Facilita’ns tots aquells canvis que s’hagin produït per tal d’actualitzar les dades.

EXCURSIO SOCIAL 2014
DIUMENGE 1 DE JUNY
Sortida de la parada d’autobús direcció Tarragona a les 6,00 hores
(càrrega de bicicletes a partir de les 5,45)

CERVERA

PREU: 30 Euros
INSCRIPCIONS: Local Social (Centre d’Entitats) els dissabtes 17 i 24 de maig de 18 a
20 hores
Sortida dels grups de carretera i BTT amb la Penya Ciclista de Cervera
Sortida de senderisme (recorregut fàcil)
Visita cultural guiada per als acompanyants pels principals monuments de la ciutat de
Cervera
Dinar de germanor i tornada cap a casa
Menú
Fideuà o
Pebrots del piquillo farcits de pernil ibèric
Espatlla de xai al forn o
Graellada de peix
Mouse de llimona
Begudes i cafè

JUNTA
President
Secretari
Tresorer
Vocal de carretera
Vocal de muntanya
Vocal de senderisme
Vocal de la secció infantil
Vocal Penya Solidària
Vocal del Local Social
Vocal
Vocal
Vocal

Joan Josep Sirvent
Rafael Jerez
Benjamin Carmenes
Salvador Pelaez
Toni Budria
Carmen Manglano
Ildefonso Cuesta
Ernest Fernández
Esteban Rubio
Diego Rubio
Federico Bendicho
Jesús Tolin

639817932
691697874
600921231

