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SALUTACIÓ 
 

Acabat l’estiu, encarem el final de temporada que clourà el proper mes d’octubre amb la diada. 
L’ascensió a l’Ermita de Sant Antoni es l’últim esdeveniment esportiu oficial de la temporada. Per la 
nit hi ha el sopar que, com cada any, finalitzarà amb el repartiment de mallots amb el que es 
reconeix l’esforç especial d’alguns dels socis. El dissabte següent l’assemblea. defineix i marca la 
pauta del que ha de ser l’activitat de l’any pròxim. 
 
Aquest any les activitats de la Penya han estat moltes i molt variades. La bicicleta ja no es l’única 
activitat en que es troben els socis. Caminar i córrer caracteritza algunes sortides. No obstant això, 
el número de participants en les sortides ha estat un xic inferior però hem de tenir en compte que el 
nivell de l’any passat va ser molt alt. 
 
Quin és, al nostre entendre, els aspectes més importants que, com a socis actius, hem de procurar 
perquè tothom es trobi a gust? 
- El més important es la participació, no la competició. Tot i que es d’agrair que tots plegats 

intentem agafar una bona forma per tal de seguir al grup en que participem. 
- No tot es anar a sobre de la bicicleta. Parar una estona per a menjar alguna cosa, parlar dels 

nostres problemes, de les nostres afeccions, del que sigui,… pot ser també molt agradable. 
- Si algun de nosaltres no pot fer tota l’etapa ja sap que pot girar cua quan vulgui. Però tots sabem 

que la bicicleta vol continuïtat i quilòmetres. 
- No deixar a ningú sol a darrera. Ja sabeu que avui li toca amb un i demà a un altre (o al mateix). 
- Seguiu les normes de seguretat i alimentació adequada i reviseu la bicicleta abans de sortir. 
 
També volem agrair, molt sincerament, a tots aquells socis que sense participar amb la bicicleta ens 
donen el seu suport des de fa molts anys i que assisteixen a alguns dels actes importants que fa la 
Penya (excursió, sopar, etc.). 
 
Es el nostre desig que tothom es senti a gust i per això es essencial que participeu amb les vostres 
opinions, les vostres propostes, formant part de la Junta, etc., etc. 
 
Que tingueu una bona diada!!. 
 
 
Atenció!! A partir del proper diumenge dia 26 d’octubre, començarem a dur a terme sortides 
populars amb BTT de nivell mig (majors de 10 anys) amb una periodicitat quinzenal. Els menors 
d’edat caldrà que portin autorització paterna. 
També necessitem que ens deixeu fotografies d’aquesta temporada 2003 per poder anar 
confeccionant el llibre de rutes de l’any vinent. 
 

La Junta   



ACTIVITATS REALITZADES 
Maig -  Dia 11. Marxa Terra de Remences 
 Dia 18. Marxa Trencacadenes/Marxa BTT Cabrerés. 
Juny -  Dia 1. Excursió 2003 a Barbastro-Alquézar-Barbastro  
  Dia 7. Marxa de la Bonaigua. 
 Dia 15. Ruta de les Tres Nacions 
 Dia 21. Marxa Quebrantahuesos 
 Dies 22-23. BAIXADA DE “LA FLAMA” DEL CANIGÓ. 
Juliol - Dies 11-12-13. Extra Cañón del Río Lobos amb BTT. 
 Dia 27. Extra BTT NOCTURNA. 
Agost - Dies 2 al 9. Ruta del Cid amb BTT . 
 
PROPERES ACTIVITATS 
Set-  Dia 28. Marxa cicloturista Ciutat de Tarragona. 
Oct-  Dia 18. XIX DIADA DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA - PROGRAMACIÓ ESPECIAL 
Trobareu informació detallada teclejant  www.tinet.org/~pcaltafu.Esperem que ens continueu fent 
arribar les vostres fotografies per fer créixer l’apartat fotogràfic, el vostre àlbum de records, 
que sense el vostre ajut no es podria tirar endavant. 
 
SORTIDES-PUNTUACIÓ 
A data 14 de setembre hi ha 11 socis amb una regularitat que ronda el 85%, un promig de 32 
participants per sortida i un total de 85 socis que han participat en alguna sortida. 
 
 
ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 
Tots els socis i sòcies esteu convocats el dissabte 25 d'octubre a les 17:30h de la tarda en primera i 
única convocatòria a la seu social. És molt important l'assistència i participació de tothom. L'ordre 
del dia serà el següent: Informe de gestió social de l'any - Informe econòmic - Renovació de la 
Junta - Planificació temporada 2004 - Torn obert de paraula 
 
ROBA 
La propera comanda es tancarà el 25 d'octubre, encara teniu uns dies per fer la vostra reserva de 
roba. Cal  comentar que hi ha la possibilitat de demanar, PER ENCÀRREC, “xubasqueros” 
personalitzats amb els colors de la Penya al preu de 36€ cadascun. 
 
 
MERCAT D'OCASIÓ 
 CICLES JORDI ELENA: Bicicleta de carretera T.53, quad.alumini, grup Campagnolo 9v, doble-

tr.plat a elegir, tija i forquilla carbono, pedals centauro, sillín SLRTRANSAM titanio, regal 
sabatilles T.40 – 1450€ 

 JACOB RAMÍREZ (616.095.242): Bicicleta de carretera amb quadre MBK d’alumini talla 54, 
grup Shimano Ultegra 9v, components màxima qualitat. Molt pocs Qm. Semi-nova. Preu 1100 € 

 DANIEL VIDAL (977.341.503): Suspensió BTT Rock Shok MAG 21 (oli-aire) diàm. 11/8 - 120 € / 
Bicicleta T-58–Quad. columbus Gara OLMO, Tr.plat 8v, Grup Shimano, Diversos extres-511€ 

 RAFAEL MELLADO (977.225.913): Bicicleta T-52 / Quadre Reynolds / Grup Shimano 105 / 
Canvis STI 8v / Rodes per estrenar - 541 € 

 FERNANDO VIVES (977.291.120): Bicicleta T-54 / Grup Shimano STI / Triple plat - 661 € 
 Diverses sabates per BTT / Talles de la 38 a 41 - 18 €/parell 

 
 



LOCAL SOCIAL 
Tenim el nostre local social obert els dissabtes a partir de les 18 h., a disposició de tots els socis i 
aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc adient per tot allò que volgueu 
saber o propossar dins de la nostra entitat. 
 
LOTERIA DE NADAL 
Ja tenim a la venda la loteria de Nadal. Tots els que en vulguin vendre que ens ho facin saber, doncs 
en tenim força i és un bon ajut econòmic per les nostres activitats. Aquest any EL Nº DE LA SORT 
ÉS EL 24355 
 
TELÈFONS JUNTA 
President: Dino Albaladejo (977.651.296)  Vicepresident: J.J.Sirvent (977.656.065) 
Secretari: Albert Cañas (977.650.482)  Tresorer: Guillermo Alonso (977.650.271) 
Vocal grup A: Daniel Vidal (977.341.503)  Vocal BTT: Esteban Rubio (977.656.039)  
Vocal grup B: Ton Méndez (977.660.447)  Vocal: Toni Budria (977. 611.250) 
Vocal: Carmen Manglano (977.611.250)  Vocal: Iván Mellado (977.217.597) 
 
CORREU ELECTRÒNIC:    pcaltafu@tinet.org
ADREÇA INTERNET:   http://www.tinet.org/~pcaltafu 

mailto:pcaltafu@tinet.org


 
 
 
 
 
 
 

 

XIX DIADA 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

 
DISSABTE, 18 D'OCTUBRE DE 2003 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
 
PUJADA A SANT ANTONI: 
 
 15:30h - Entrega de dorsals a la Pça del Pou 
 15:45h - Fotografia de grup dels participants 
 16:00h - Sortida del primer corredor 

Darrera l'últim corredor, pujada popular en línia i a l'arribada coca, 
xocolata, refrescos i cava per tots els que pugin a l'ermita a fer-nos 
costat. 

 

SOPAR DE GERMANOR: 
 
 21:30h - Sopar a l'HOSTAL YOLA 

A la sobretaula, breu acte protocol·lari d'entrega dels trofeus de la 
temporada 2003 i sorteig d'alguns obsequis. 
 
 

 INSCRIPCIONS: DISSABTES 4 i 11 D'OCTUBRE DE 18 A 20h AL LOCAL 
SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ 
S/N) 

 PREU: 18 EUROS (3.000 ptes)  
 
 
 
 

SERÀ IMPRESCINDIBLE ABONAR EL PREU DEL SOPAR A L'HORA D'INSCRIURE'S 

TELÈFONS D'INFORMACIÓ: 
 DINO ALBALADEJO: 977.65.12.96 
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71 
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