
 
 
 
 
 
 
 

SALUTACIÓ 
 

Ja fa uns quants mesos que va començar la temporada. Aquesta l’hem considerat una mica especial ja 
que com tots vosaltres sabeu és la del 20è aniversari. En tots aquests anys, l’activitat de la Penya 
ha estat molt important i el número de socis ha anat augmentant, de manera que avui és una de les 
entitats altafullenques amb més participació ciutadana. També veiem de justícia tenir un 
reconeixement especial a tots aquells que, ara fa vint anys, es varen reunir per tal de tirar endavant 
la Penya (socis fundadors), a l’igual que recordar molt carinyosament a tots aquells socis que, en 
aquest període, ens van deixar per traspàs. 
Com ja es va anunciar, aquest any hi ha una sèrie de esdeveniments que, més que mai, convé que 
tinguin el recolzament de la major part de socis possible. En primer lloc tenim la sortida de les tres 
Penyes que es farà el proper dia 2 de maig, hem escollit una etapa no molt llarga a la qual hi pugui 
participar tothom que vulgui, coneguda pel tomb de Bonastre amb esmorzar (si no  passa rés!!!) a 
Salomó. 
Un altra activitat molt important es l’excursió. Com es va aprovar a l’assemblea, aquest any tindrà 
dos dies de durada i serà a la Vall d’en Bas, on els amics d’aquesta Penya estan preparant diferents 
actes perquè tothom en pugui gaudir. Com sigui que s’ha tingut que reservar ja l’hotel per tal de no 
tenir problemes, seria bo que tothom que hi vulgui anar s’apunti el més aviat possible per tal de 
facilitar-ne l’organització. El preu creiem que es molt atractiu. 
Volem recordar-vos que aquest any, tots aquells socis que assoleixen quinze punts tindran el mallot 
del 20è aniversari de la Penya de franc. 
Aquest any es va produir la fusió dels dos grups de carretera. A hores d’ara podem dir que ha 
estat  una “fusió” molt pacífica, dons es l’any amb menys desavinences i de fet, tothom ha fet el que 
li ha demanat el cos: córrer molt, córrer menys, parar, no parar, tornar abans d’hora, etc. i cada 
setmana tenim de 15 a 20 corredors per la carretera lluint el nostre mallot. 
El grup de muntanya, com sempre, també molt participatiu i a més, amb sortides “especials” cada 
mes (es que aquests xiquets no en tenen mai prou!!!). 
Una altra activitat també consolidada son les sortides del nens amb bicicleta de muntanya els 
diumenges. L’última sortida ha estat molt participativa. I a més caminar, córrer, en fi, de tot. 
Volem desitjar-vos un bon any, ple de satisfaccions i, com sempre, convidar-vos a participar en totes 
aquelles activitats que es puguin organitzar. 
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Per a les sortides populars amb BTT que la Penya organitza per a la gent del poble, 
tornem a fer una crida a tots aquells que tingueu alguna bicicleta vella oblidada per algun 
racó de casa, o bé algun casc que no feu servir, perquè ens els feu arribar. La idea és 
arreglar aquest material per poder-lo deixar els dies de sortida a aquells que no en tinguin. 
 



ACTIVITATS REALITZADES 
Gener - Dia 4. 1ª Sortida del 2004 a Salomó 

Dia 11. Sortida extra BTT Nocturna. 
Febrer -Dia 29. Sortida extra BTT a Montagut-Querol. 
Març -  Dia 21. Sortida extra BTT a Girona. 
 Sortida popular “Dia de l’arbre”. 
PROPERES ACTIVITATS 
Abril -  Dia 25. Marxa CT “Rutes Riberenques”. També sortida extra BTT per Collserola (V.Micó). 
Maig -  Dia 2. SORTIDA CONJUNTA DE LES 3 PENYES (Aquesta edició organitzada per la 

nostra Penya). Sortida a les 8h d’Altafulla. Recorregut: Altafulla-Torredembarra-La Pobla-
Estació de Roda-Bonastre-SALOMÓ (esmorzar al Restaurant La Pista)-La Nou-La Pobla-
Torredembarra-Altafulla. 

 Dia 9. Marxa “Terra de Remences” 
 Dia 16. Marxa “Trencacadenes”. 

Dia 23. Marxa “Melcior Mauri”. 
Per confirmar dates marxes BTT: Cabrerés/Vendrell-Montserrat/Ruta del Císter 

Juny -  Dies 5-6. Excursió 2004 a LA VALL D’EN BAS. Veure informació detallada a la part final 
d’aquest butlletí. ATENCIÓ!! Com aquesta vegada fem nit caldrà inscriure’s amb força 
antel·lació per poder fer les reserves pertinents.  

  Dia 13. Marxa Rutes del Montseny. 
 Dia 19. Marxa Quebrantahuesos 

Dia 20. Ruta de les Tres Nacions 
 Dia 27 (per confirmar). Extra grup BTT a Juncosa del Montmell (nou recorregut). 
Juliol - Dia 11. Marxa Terres de l'Arròs. 
 Dia 25 (per confirmar). Extra BTT a La Garriga. 

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. 
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Preguem a tothom que tingui adreça de correu electrònic ens la faci arribar. Hi ha uns quants
socis que ja utilitzen aquest mitjà per quedar per fer excursions, enviar-se fotografies, ... 
 
 

RTIDES-PUNTUACIÓ 
data 11 d'abril hi ha 16 socis amb una regularitat que ronda el 80%, amb un promig de 37 
rticipants per sortida i un total de 74 socis que han participat ja en alguna sortida. 
BA 

aquí pocs dies farem una nova comanda de roba. Aprofiteu per vestir amb els colors i nom de la 
nya i gaudiu d'uns materials de primera qualitat. 
ERCAT D'OCASIÓ 

Si teniu algun material que voleu aparegui aquí, podeu fer un truc al secretari, enviar un e-mail a 
l’adreça de la penya ciclista o bé ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al local social. 

ARTAT ECONÒMIC 
 hem passat al cobrament els rebuts domiciliats. Aquells que paguin en mà ja tenen els rebuts a 
nt al local, també podeu fer l’ingrés al nostre núm. de compte 2100-1133-79-0200045207 i us 
rem arribar el rebut. 
CAL SOCIAL 
nim el nostre local social obert els dissabtes a partir de les 18 h., a disposició de tots els socis i 
uelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc adient per tot allò que volgueu 
ber o propossar dins de la nostra entitat. 



 
 
 
 

PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXCURSIÓ A LA VALL D’EN BAS 
 

DISSABTE 5 i DIUMENGE 6 DE JUNY DE 2004 

SORTIDA DISSABTE 5 DE JUNY 

 9:00h - SORTIDA D'ALTAFULLA (PARADA AUTOBUSOS DIRECC.BARNA) 

ARRIBADA DIUMENGE 6 DE JUNY 
 21:00h - ARRIBADA A ALTAFULLA 

 
 

INSCRIPCIONS: 
 

 FINS EL 8 DE MAIG - DISSABTES DE 18 A 20h AL LOCAL SOCIAL 
DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ S/N)  

 PREU: 80 EUROS/PERSONA. 
 INCLOU: AUTOCAR, DINAR i SOPAR DEL DISSABTE, ALLOTJAMENT 

HOTEL DISSABTE, ESMORZAR i DINAR DEL DIUMENGE, EXCURSIONS 
PROGRAMADES DISSABTE i DIUMENGE. 

 PLACES LIMITADES 
 
 
 
 

SERÀ IMPRESCINDIBLE ABONAR EL PREU DE L'EXCURSIÓ A L'HORA D'INSCRIURE'S 

TELÈFONS D'INFORMACIÓ: 
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71  
 JOSEP SEGURA: 977.650.269 
 JUANJO SIRVENT: 977.65.60.65 
 DINO ALBALADEJO: 977.65.12.96 



 
 
 
 

Programa de la Jornada 
 
Dia 5 de juny. 
8’45 h. Carregar bicicletes al cotxe escombra. 
9’00 h. Sortida amb autocar des de la parada de l’autobús. 
12’00 h. Arribada a Sant Esteve d’en Bas. Rebuda pels companys del 
C.C.Bas, visita al seu local social i breu passeig pel poble. 
13’30 h. Arribada a l'Hotel "La Perla" d'Olot. Allotjament i dinar. 
 
 Per la tarda visita als Hostalets d'en Bas, Cooperativa "Verntallat" i 

Museu dels Volcans de la Garrotxa d'Olot. Passeig lliure per Olot i 
retorn a l'Hotel per sopar. 

 Descans a les respectives habitacions. 
 
Dia 6 de juny. 
 Sortida dels ciclistes amb dos recorreguts, un de carretera i un de 

BTT per trobar-nos en l'esmorzar conjunt de germanor, ens faran de 
guies els companys del C.C.Bas. 

 Pels acompanyants, després d'esmorzar a l'Hotel, anada fins la "Fageda 
d'en Jordà" on gaudiran d'una passejada per aquest meravellós indret. 

 Dinar conjunt ciclistes i acompanyants a l'Hotel. 
 Per la tarda visita a la Fàbrica de Iogurts que hi ha a la Fageda i/o al 

poble de Besalú. 
 Comiat dels companys del C.C.Bas i retorn cap a Altafulla. 

 
 
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 carretera: Josep Segura (977.650.269) Vocal BTT: Esteban Rubio (977.656.039)  
Vocal: José Verón (93.2453915)   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  
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