TELÈFONS JUNTA

Presidenta: Carmen Manglano (977611250)
Secretari: Toni Budría (977611250)
Vocal Carretera: Salvador Peláez (977645131)
Vocal Infantil: Guillermo Alonso (977650271)
Vocal: Ivan Mellado ( 977651382)
Vocal: Albert Cañas (977650482)

Vicepresident: Diego Rubio (977652831)
Tresorer: José Verón (932453915)
Vocal BTT: Esteban Rubio (977656039)
Vocal Muntanya: Josep Bonet (977652373)
Vocal Extres: Agustín Martín (977655181)
Vocal: Francisco Griñant (977652228)

CORREU ELECTRÒNIC: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
ADREÇA INTERNET: pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat
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1 de juny, excursió a l’Empordà.
El proper diumenge dia 1 de Juny, celebrem la sortida social anual. Aquest any hem preparat
una excursió a on socis, familiars i amics puguem gaudir dels paratges empordanesos.
Degut a la distància, sortirem aviat per tal de poder aprofitar bé el dia i un cop arribem a
Figueres esmorzarem tots plegats per reposar forces del viatge. Després, els ciclistes
emprendran la seva ruta cap a les carreteres que voregen el pantà de la Boadella. Per la seva
part els acompanyants es desplaçaran a visitar el magnífic monestir de Sant Pere de Rodes,
per a continuació traslladar-se al bonic poble de Cadaqués.
Finalment tots ens retrobarem per el dinar de germanor. Un cop acabat l’àpat i la sobretaula
tots cap a Altafulla.

La Junta

Cadaqués des del mar
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ACTIVITATS DE LA PENYA
Els grups de carretera i btt segueixen registrant un alt percentatge de participació. A aquestes
alçades de la temporada, 70 socis han sortit com a mínim una vegada i 16 d’ells han sortit en bici més
del 75% de les sortides.
CARRETERA:
L’activitat del grup s’ha vist reforçada aquesta temporada amb la incorporació de nous membres
procedents de altres grups de la Penya. La carretera, que tantes vegades s’havia dit que estava en
crisis, no ho sembla vist l’ interès que desperta. El repte ara és aconseguir que més gent jove s’aficioni
per tal de seguir alimentant el grup més veterà de la Penya.
Properes sortides: 27-04-2008 Tortosa - Gandesa - T.
BTT
El grup segueix amb un bon índex de participació sostinguda i 1 cop al mes realitza una sortida “extra”
fora de les nostres contrades. El passat 30 de març es va realitzar sortida extra amb els amics del
Club Ciclista d’Esparraguera que varen preparar una sortida molt maca per les seves contrades.
Properes sortides: 24 Abril Baixada del Gaià, 17-18 Maig Sortida Terres Gironines.
PENYA INFANTIL
Segueix l’èxit de participació de les sortides dels “petits” de la casa que ronda sovint els 20 integrants.
Puntualment sabem de les seves activitats per les cròniques que fa de les mateixes Gerard Recasens i
que es publiquen a la pàgina web de la Penya.
Les properes sortides: 20 Abril Brises de Mar, 11 Maig El Catllar.
PENYA JUVENIL
Enguany, seguim fent cantera i s’ha creat el una sortida mensual adaptada a aquells joves entre 12-16
anys que ens demanaven més “guerra” a les sortides infantils, però que encara no estan preparats per
sortir amb els grans. Us hi esperem el primer diumenge de mes a les 9,00h.
Propera sortida: 4 maig Salomó.
SENDERISME:
Les sortides mensuals es realitzen el penúltim dissabte de cada mes. Són excursions d’un nivell mitja o
baix per l’entorn de Altafulla o les serres més properes. Una molt bona ocasió per combinar esport,
bons paratges i conversa entre socis, familiars i amics. Animeu-vos!
Properes sortides: 19 Abril Siurana ,24 Maig Serralada de la Mussara

APARTAT ECONÒMIC

Ja hem passat al cobrament els rebuts domiciliats. Aquells que paguin en mà ja tenen els rebuts a punt
al local. També podeu fer l’ingrés al nostre núm. de compte de La Caixa 2100-1133-79-0200045207
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EXCURSIÓ A
L’EMPORDÀ
DIUMENGE 01 DE JUNY DE 2008

Programa de la Jornada
Dia 01 de juny.
Horaris:
5,45h.
Càrrega bicicletes a la furgoneta.
6,00h.
Sortida autobús de la parada del bus.
8,15h.
Arribada a Figueres i esmorzar.
9,00h.
Sortida ciclistes.
Recorregut pels voltants del pantà de Boadella (Darnius,
Maçanet de Cabrenys,S.Llorens de la Muga)
70 Km aproximadament.
9,30h.
Sortida acompanyants.
Visita al Monestir de Sant Pere de Rodes i Cadaqués.
13,30h. Arribada ciclistes.
14,30h. Dinar de germanor.
17,00h. Tornada a Altafulla.

INSCRIPCIONS:


DISSABTES 17 i 24 DE MAIG - DE 18 A 20h AL LOCAL SOCIAL DE
LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ S/N)





PREU: 35 EUROS/PERSONA.
INCLOU: AUTOCAR, ESMORZAR, DINAR, EXCURSIONS PROGRAMADES.
PLACES LIMITADES

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