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SALUTACIÓ 
 
Una vegada més la Diada ja es a prop. D’aquí a unes poques setmanes ja estarem 
gaudint d’un dia molt especial ja que significa que una altra temporada toca a la fi i es 
moment de fer balanç del que ha estat el seu recorregut. 
 
Aquest any la Penya des del punt de vista esportiu ha estat molt activa. El número de 
participants de carretera i muntanya ha augmentat considerablement i, fins i tot, encara 
que no de manera oficial, un bon grapat de socis i sòcies mantenen l’activitat durant tota 
la setmana.  
 
El grup de senderisme i el grup infantil ha dut a terme les seves activitats segons el 
calendari. La participació a la setmana de la mobilitat per part del grup infantil, amb la 
inauguració del parc de BTT i la excursió a Montserrat de senderisme, son dos actes 
importants també de la temporada. 
 
L’activitat de la Penya Solidària ha estat condicionada per la crisi. Les bicicletes que 
s’han recollit durant la temporada no s’han pogut entregar totes a les ONGs habituals ja 
que aquestes, per manca de recursos, no les podien enviar als seus països. Finalment es 
van entregar a l’organisme de la URV que les deixa als estudiants que venen de fora i 
les necessiten per moure’s per la ciutat. 
  
Aquest any, l’excursió anyal va anar a Cervera. La Penya Ciclista d’allà va sortir amb 
nosaltres, tan en carretera com en muntanya, amb la qual cosa varem estar en tot 
moment molt ben acompanyats mentre anàvem en bicicleta. Uns quants més varen anar 
a fer senderisme, i per últim, la resta del grup, visitaren els indrets més importants de la 
ciutat. Al final un bon dinar va cloure aquest dia. 
 



A principis de setembre varem fer una sortida conjunta els grups de carretera i 
muntanya pels voltants de Vallfogona de Riucorb. La visita pels pobles del voltant ens 
va ensenyar uns indrets molt bonics i a prop de casa. 
 
I el proper dia 18 d’octubre organitzem la Diada. Tant pel matí amb la Pujada a l’Ermita 
de Sant Antoni com al sopar en el que repartirem els regals de la temporada, aquest any 
son esdeveniments molt especials que criden a la participació de tothom, perquè pel 
matí la Pujada està dedicada a la memòria de Judit Vidal que ens va deixar a una edat 
tan jove i d’una forma tan sobtada. A la nit, un homenatge molt entranyable al soci 
Jacint Tomàs li donarà un toc especial. 
 
Esperem a tots els socis, sòcies i simpatitzants a participar en aquests dos actes. 
 
PARTICIPACIÓ DELS SOCIS EN MARXES I SORTIDES ESPECIALS 
 
Aquest any ha estat especialment important la participació dels nostres socis i sòcies a 
marxes, no solament d’arreu de Catalunya, també de l’Aragó i Comunitat Valenciana. 
 
Fem constar aquí les que en tenim coneixement: 
 
Josep Maria Fortuny: Circuit de Llarga distància de la Federació Catalana de Ciclisme 
(un total d’11 curses arreu de Catalunya, totes fetes!) 
Salvador Llorens: Marxa del Vi i Cava, Terres de l’Ebre, Cambrils Park, Rocafort de 
Queralt, Sant Esteve d’en Bas, Alcorisa, Bonaigua, Alcalà de la Selva, Pobla de Segur i 
Mequinensa 
Josep Suñe: Picamoixons, la Blava al Serrallo, Cambrils Park, NBR a la Noguera, 
Racons de Rocafort de Queralt, Montsec, Polar, Nocturna BTT Serrallo, Muntanyes de 
Prades, Tondo Vallter 2000 i cronoescalada a Cardó  
Jesús Tolin: La Pica de Picamoixons, la Blava del Serrallo, Ruta dels Salvatges 
(Benabarri), Pedalada  Alt Gaià, Ruta dels Pedals del Priorat, Cabrerés i Montserratina. 
Mireia Farreny: Cambrils, Racons de la Conca, Montsec i Pirenaica 
Ernest Fernández: Racons de la Conca i Montsec (a les dues el 1r mes jove). 
Alex Jerez: triatló de Cambrils i SERTRI d’Altafulla 
Ton Ramirez: Sant Esteve d’en Bas i Eutiches 
Ricardo Yago: SERTRI d’Altafulla 
 
A tots moltes felicitats (disculpeu els que, per desconeixement, no us hem citat) 
 
ASSEMBLEA ANYAL 
 
Com es preceptiu, el proper mes de novembre es convocarà l’assemblea on, a més dels 
punts de l’ordre del dia,  s’han de tractar tots els temes que els socis/sòcies vulguin 
proposar. Recordeu que es llavors on es prenen decisions que son molt importants per la 
marxa de la Penya.  
 
MERCAT D'OCASIÓ 
 
Al local de la Penya podeu anunciar tot aquell material ciclista que voleu vendre i 
deixar-hi un telèfon o correu. 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 de 18 a 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.   
 
També teniu totes les revistes de ciclisme a les quals estem subscrits. 
 
Aquí hi trobareu, com de costum, una cartellera dedicada a cada secció on tothom hi 
podrà col·locar tota la informació que consideri rellevant. 
 
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 (renoveu 
aquestes dades!!!) 
- Per correu tradicional a tota la resta (a raó d'un exemplar per vivenda). 
 
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 al compte de la Penya (2100 
1133 79 0200045207) indicant el vostre nom i el concepte del pagament. 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 passar pel local o ingressar els diners al compte 
corrent i us servirà de justificant. 
 
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració 
 
Loteria de Nadal de la Penya: número 51796. Reserveu-la! 
 
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 
(per tots igual) i el mallot clàssic blanc (carretera) o vermell (muntanya) 
 
Hi ha 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 
 



La petició s’haurà de fer al local de la Penya, pagant la meitat de l’import per avançat i 
la resta quan la tinguem. 
  
L’entrega d’aquesta roba es farà entre 4-5 setmanes després d’aquestes dates 
 
Es podrà demanar també roba fora d’aquest període tot i que no assegurem l’entrega en 
aquest temps determinat. Es prega que feu la previsió de les vostres necessitats.  
 
REVISIONS ESPORTIVES 
 
Es recomanable efectuar-se revisions esportives periòdiques per tal d’avaluar l’estat 
físic. La Penya te subscrit un conveni de col·laboració amb la Unitat de Medicina 
Esportiva de la Xarxa Santa Tecla. 
 
CONNECTAT AMB LA PENYA 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIADA DE LA PENYA CICLISTA   
Dissabte 18 d’octubre de 2014 

 
XXX PUJADA A L’ERMITA DE ST. ANTONI 

Memorial Judit Vidal 
 

Programa de la Pujada: 
 
10,00 a 10,30 hores. Recollida de dorsals a la Plaça del Pou 
10,30 Fotografia del grup i sortida del grup infantil (tots plegats 
amb mares, avis, oncles i padrins) 
10,35 Sortida dels corredors amb bicicleta de carretera o BTT 
cada 2 minuts. Hi hauran dues llistes de temps, una per a cada 
modalitat i es podrà participar, si es vol, a les dues 
En finalitzar acte entranyable en record de la Judit 
Repartiment del regal en record de la Pujada, coca i xocolata  
 
20,45 hores Sopar de germanor: 
 
Restaurant de la Gasolinera amb Bufet lliure 
En finalitzar entrega dels premis de la temporada 
Homenatge al soci Jacint Tomàs Castellà 
Preu: només 15 euros!!! (en el moment d’apuntar-vos digueu amb qui voleu compartir la taula) 

INSCRIPCIONS AL SOPAR: Local Social (Centre d’Entitats) els 
dissabtes 4 i 11 d’0ctubre de 18 a 20 hores 
Us hi esperem!!! 


