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Aquesta serà la XXIV 
 
El temps passa volant, i damunt d’un estri amb rodes,anomenat bicicleta, potser encara 
més....  
 
Aquest any, ja en fa vint -i- quatre des que una colla de vilatans va posar a rodar un 
projecte esportiu i social,anomenat Penya Ciclista Altafulla i entre aquells pioners,els que 
hi han passat i els que encara hi pedalem, es manté molt viva l’entitat.  
 
Des d’un punt de vista fred i estricte, ’any vint -i- quatre i el vint -i- cinc, són dos anys com 
qualsevol altre, però dins el rol social i càlid en que ens movem, quasi tots, el vint -i- cinc 
equival a un quart de segle de vida i cal celebrar-ho. Som-hi, doncs, ja que no serem pas 
nosaltres, qui canviem el hàbits socials.  
 
Endavant, doncs, a gaudir de la Diada d'enguany i sobre tot, cal que posem fil a l’agulla 
per a la propera, on caldrà que entre TOTS, donem  idees i col·laborem per portar-les a 
bon terme i així puguem celebrar uns vint -i- cinc anys ben lluïts i com cal...  
 
No oblideu que la Penya, som tots.  
 
Salut companys 
 
La Junta 
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ACTIVITATS DE LA PENYA 
Aquesta part central de la temporada ha mantingut la participació de les diferents seccions de la 
Penya. Tant amb bicicleta de muntanya com de carretera la Penya ha estat present en marxes i 
esdeveniments ciclistes. S'han realitzat sortides setmanals i sortides extraordinàries gairebé 
mensualment. La secció de senderisme y muntanya ha tingut una participació sostinguda en les seves 
sortides mensuals. 
 
CARRETERA: Marxa Llacs de Covadonga, Volta al Priorat 
BTT: Maig: Girona, Juny. Excursio anual conjunta Sant Pere de Rodes (Alt Ampurdà). Juliol: Serra de 
Collserola (Barcelones). Octubre: Sant Boi (Baix Llobregat) 
PENYA INFANTIL: Maig: EL Catllar (19Km), Ardenya (16Km). Juny: Sortida especial fí de temporada, 
Setembre: Cursa de Sant Vicenç de Calders  
SENDERISME: Maig: La Mussara (Baix Camp). Juny: Montsant (Priorat). Juliol: Nocturna Valls-
Altafulla (Alt Camp). Agost: Avencs de La Febró (Priorat). Setembre: Gallicant. Octubre: Castellets 
Montseny (La Selva). 
 
PREMIS PER PUNTUACIÓ 
Aquests premis seran bescamviables per roba de la Penya. 
Premis de 1ª categoria (Més de 120 punts)  : 36€ 
Premis de 2ª categoria (De 91 a 120 punts) : 24€  
Premis de 3ª categoria (De 61 a 90 punts)  : 12€  
 
ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 
Tots els socis esteu convocats el dissabte 29 de novembre a les 17h 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 2009, XXVè aniversari- 
Torn obert de paraula. 
 
MERCAT D'OCASIÓ 
Si teniu algun material per vendre 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. 
 
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 
 
APARTAT ECONÒMIC 
Recordem als socis que encara tenen pendent el pagament de la quota o de equipaciò passin pel local per 
a fer-lo efectiu o bé fer un ingrés en el nostre compte de La Caixa 2100-1133-79-0200045207  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Butlletí informatiu 2008 / 2 Pàgina 3 de 6 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
 
PUJADA A SANT ANTONI: 
 

• 10:00h - Entrega de dorsals a la Pça del Pou 
 
• 10:15h - Fotografia de grup dels participants 
 
• 10:30h - Sortida del primer corredor 
 
• 11:30h - Lliurament de premis sortides infantil. 
 
• 11:45h – Pica pica per a ciclistes i acompanyants 

 
 

• 21:30 – Sopar de germanor 

RESTUARANT ACQUA 
CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

   
 
 Gaudirem de l'actuació de l'acreditat “Manologuista” 
   MANUEL ABADIA 
 Al final del sopar es lliuraran els premis final de temporada. Es sortejarà 
un viatge de cap de setmana a Madrid en l'AVE per a 2 persones entre tot els 
socis.  

Hauran els tradicionals sortejos entre els assistents, aquest any: 
1 Pernil 

1 sopar al restaurant Les Bruixes d’en Burriac per a 2 persones 
        
  

XXIV DIADA 
PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

 
DISSABTE, 8 DE NOVEMBRE DE 2008 



Butlletí informatiu 2008 / 2 Pàgina 4 de 6 

SOPAR DE GERMANOR dissabte 8 de novembre 
 

21:30h -   RESTUARANT ACQUA   
      CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 

 

ENTRANT: 
AMANIDA TROPICAL DE PINYA I LLAGOSTINS AMB 

VINAGRETA DE FRUITS SECS 
 
SEGONS A ESCOLLIR: 

BACALLÀ AMB CEBA TENDRA I SALSA ROMESCADA 
Ó 

ROSTIT DE VEDELLA AMB BOLETS I LA SEVA REDUCCIÓ 
 
LES POSTRES: 
COPA ZABAGLIONE AMB FRUITS VERMELLS 
AIGÜES, PA, CAFÈ I VI XÈNIUS BLANC O NEGRE 

 
 

 INSCRIPCIONS: DISSABTES 25 D’OCTUBRE i 1 DE NOVEMBRE DE 18 A 20h 
AL LOCAL SOCIAL DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA 

(PARC DEL COMUNIDÓ S/N) 
 

 PREU: 25 EUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELÈFONS D'INFORMACIÓ: 
 CARMEN MANGLANO: 977.61.12.50 
 GUILLERMO ALONSO: 977.65.02.71 

S’HA DE TRIAR EL SEGON PLAT 
     
     SERÀ IMPRESCINDIBLE ABONAR EL PREU DEL SOPAR A L'HORA D'INSCRIURE'S 
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SAMARRETES DE LA PENYA 
 
 

 
 
  

A LA VENDA AL NOSTRE LOCAL AL PREU DE 10€ 
 
Talles de nen en colors verd i blau 
Talles d’adult en colors negre i vermell 
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TELÈFONS JUNTA 
 
Presidenta: Carmen Manglano      (977611250) Vicepresident: Diego Rubio  (977652831) 
Secretari: Toni Budría                (977611250)  Tresorer: José Verón   (932453915) 
Vocal Carretera: Salva Pelaez    (977645131)  Vocal BTT: Esteban Rubio   (977656039)  
Vocal Infantil: Guillermo Alonso (977650271) Vocal Muntanya: Josep Bonet  (977652373) 
Vocal: Ivan Mellado       (977651382)           Vocal Extres: Agustín Martín    (977655181)                            
Vocal: Albert Cañas       (977650482) Vocal: Francisco Griñant    (977652228) 
 
CORREU ELECTRÒNIC:   info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat 
ADREÇA INTERNET:   pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat 
 
LOCAL SOCIAL 
Tenim el nostre local social obert tots els dissabtes a partir de les 18 fins les 20 hores a disposició de 
tots els socis i aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc adient per tot allò 
que vulgueu saber o proposar dins de la nostra entitat. 
 
 
PAGINA WEB 
Disposem d'una pàgina web amb continguts d'interès que s'actualitzen periòdicament. Compta amb 
seccions de btt, carretera, senderisme i un fòrum en el qual tots podem participar provocant converses 
i donant opinions sobre els temes que ens preocupen. 
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