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7 de juny, excursió a Prades.
Per a la celebració de l'excursió social del 25 aniversari hem escollit un lloc no molt llunyà i un
preu gairebé simbòlic per a donar opcions de participar al major numero de socis i amics.
Aquest any tindrem activitats de marxa per carretera, ruta de BTT, senderisme i una visita
cultural. Les marxes tant de carretera com la de BTT tenen un nivell important i la de
senderisme és accessible a gairebé tots.
L'entorn de Prades conserva indicis de poblament prehistòric, amb restes de l'època neolítica,
que arriben fins als assentaments ibers pre romans.
Prades conserva les restes d'un castell i d'una muralla medievals on destaquen una torre
quadrada, dos portals romànics i un arc gòtic.
La Plaça Major és un conjunt arquitectònic harmoniós, de volums equilibrats i colors vistosos,
amb una font esfèrica renaixentista coneguda arreu

La Junta

Font de Prades

ACTIVITATS DE LA PENYA

En aquest any de la celebració dels 25 anys de la penya registra un bon nivell de participació en tots els
grups. A més de les activitats habituals de cadascun s'han celebrat ja en algun cas activitats extres
relacionades amb l'aniversari.
El grup de BTT ha realitzat la Baixada del Gaià. Un recorregut de gairebé 70km des del naixement del
riu fins a la seva desembocadura. Des de Santa Coloma de Queralt fins a Altafulla. Malgrat el nom de
l'activitat “Baixada” la realitat és que es va salvar un desnivell d'uns 1400m. Després d'un primer
intent fallit per culpa del mal temps a la segona va ser la vençuda i es va poder realitzar. 26 ciclistes
socis de la penya i amics d'altres clubs van fer el recorregut.
El grup de carretera realitzo una ruta especial de 120km des de Les Borges Blanques a Lleida fins a
Altafulla. Van participar 10 dels nostres socis.
El dia 17 de maig es va realitzar la “Festa de la bicicleta” per als mes petits. Amb la col·laboració de les
“ampa” dels col·legis el Roquissar i de La portalada. En el recinte del Roquissar. Es van reunir gairebé
100 nens.
El dia especial del senderisme se celebrarà el mes de juliol amb la pujada al Neuvielle un bec de més de
3000 metres d'altura en el pirineu francès. Queden més activitats especials que s'aniran desenvolupant
durant l'any i de les quals donarem bona compte.

CARRETERA:

El grup que manté la regularitat en les sortides que tenen una participació mitja d'unes 12 persones. Hi
ha socis que solament surten en aquest grup i altres que alternen la carretera i la muntanya. El temps
no ha acompanyat aquest any i han hagut dies en els quals no s'ha pogut sortir i en uns altres a minvat la
participació.

BTT

Amb una mitjana de 15 persones en les sortides setmanals el grup de muntanya contínua atraient nous
socis que s'inicien en l'esport. En aquesta primera part de la temporada a causa del mal temps s'han
hagut de cancel·lar algunes sortides. Esperem que el bon temps s'instal·li definitivament. Els mes
majors de la penya infantil s'han incorporat a les sortides del grup compartint amb l'una sortida
mensual.

PENYA INFANTIL

El grup d'iniciació ha canviat aquest any de participants. Els més majors han passat al grup juvenil i hi
ha hagut entrades de nous components de les edats més primerenques. Igual que la resta de grups
s'han vist perjudicats per un temps poc agradable en aquesta primera fase de la temporada.

SENDERISME:

Sortides de recorreguts de mitja muntanya d'unes 3 o 4 hores de durada. Aquest any hem estat a
Capafonts, Montsant, Vilelles i L’Aleixar.

NOVETAS.

S'ha engegat un servei d'avís als socis de les activitats per mitjà de missatges de text a mòbils. Està
pensat especialment per als socis que no tenen fàcil accés a la pàgina web de la penya o al correu
electrònic i volen estar al tant de les activitats. Per a inscriure's en el sol s'ha de donar el nombre de
telèfon i el tipus d'activitats de les quals es vol rebre avís a qualsevol membre de la junta o en el local
social.
L'ajuntament ens va comunicar que l'edifici del nostre actual local social anava ha ésser substituït per
un Hotel d?entitats. Un edifici de nova construcció en el mateix emplaçament que es dedicaria a donar
un espai per a les entitats del poble. Les obres haurien de començar a final d'abril o maig i durar fins a
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final d'any. Durant el temps que durin les obres l'ajuntament ens cedirà un local provisional per a poder
mantenir obert un local social per a la penya.
Altra notícia mes relacionada amb l'ajuntament és que ens han ofert l'ús de les instal·lacions del
poliesportiu, gimnàs principalment. Les condicions en les quals podrem gaudir de l'ens les concretaran
pròximament.

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
Sería bueno que los que no teneis el pago de la cuota anual domiciliado lo hicierais pues no facilita
mucho los tramites administrativos.

BUTLLETÍ PER EMAIL

Si voleu rebre el butlletí per mitjà del correu electrònic solament ens heu d'enviar la vostra adreça de
email a info@pcaltafulla.org si no disposeu d'adreça de correu us podem proporcionar una amb la vostra
nom i @pcaltafulla.org.

SORTIDA BTT

33km 1100m desnivell
Prades – Tossal de la Baltassana (base) - Vilanova de Prades - Prades

SORTIDA CARRETERA

Des de el Parc del Comunidó – Prades 70km.
Tornada en autobus
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SORTIDA SENDERISME
Tossal de la Baltassana (1202 metros)

El Tossal de la Baltassana és un picc situat en la serra de Prades amb una altura d'uns 1202
metres, és el punt més alt de les muntanyes centrals de Tarragona. La zona on es troba és
d'un relleu molt suau amb amplis camins i zones boscoses molt apropiada per a fer senderisme
tranquil pels seus voltants.

L'accés més proper és des de Prades, per la sendera GR-171 o bé per pistes forestals que
arriben fins a la mateixa Baltassana. No hi ha cap dificultat i la sendera està bé marcat. La
pujada a la Baltassana pugues fer-se en menys d'una 1 hora tranquil·lament. Prades és dels
pocs llocs en les nostres comarques on es poden veure castanys i roures. Seguint la pista en
poc més d'una hora arribem al cim del Tossal. En el cim gaudim d'unes magnífiques vistes dels
Pirineus, el Camp de Tarragona, els Ports... El cim està ocupada per una caseta que l'enlletgeix
un poc. També hi ha un vèrtex geodèsic i una taula d'orientació, que ens ajuda a donar noms
als becs i pobles que veiem des d'aquí. Havent dinat un poc, vam baixar en sentit oposat per on
hem pujat i vam arribar a la Cova del Pere. És una gran cavitat que s'usa per a guardar
bestiar. Hi ha un prat d'herba on pega el sol i s'està molt bé. Seguim el nostre camí i vam
baixar per un bosc molt espès. Finalment arribem A Prades, on vam visitar la famosa font de
la seva plaça major.
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EXCURSIÓ A
PRADES
DIUMENGE 07 DE JUNY DE 2009
Programa de la Jornada
Horaris(*):
6,30h.
6,45h.
8,30h.
9,30h.
10,30h.
13,30h.
14,00h.

17,00h.

Càrrega bicicletes al bus.
Sortida autobús de la parada del bus.
Arribada a Prades i esmorzar.
Sortida tots els grups.
Recorregut pels voltants de Prades
Sortida acompanyants. Visita cultural
Arribada ciclistes. Dutxes, etc.
Dinar de germanor.

1.- Paella de marisc
2.- Llonganissa del pais amb escalivada
Postres a triar: Braç de gitano de trufa, mousse de xocolata o
llimona, o gelat de la casa.
Cafès y licors inclosos. Copes apart.

Tornada a Altafulla. Parada per prendre un
gelat

(*) Els horaris son aproximats.

INSCRIPCIONS:


DISSABTES 23 i 30 DE MAIG - DE 18 A 20h AL LOCAL SOCIAL DE
LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA (PARC DEL COMUNIDÓ S/N)





PREU: 10 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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TELÈFONS JUNTA
Presidenta: Carmen Manglano (977611250)
Secretari: Toni Budría (977611250)
Tresorer: José Verón (932453915)
Vocal Carretera: Salvador Peláez (977645131)
Vocal BTT: Esteban Rubio (977656039)
Vocal Infantil: Guillermo Alonso (977650271)

Vocal Muntanya: Josep Bonet (977652373)
Vocal: Albert Cañas (977650482)
Vocal: Ivan Mellado ( 977651382)
Vocal: Ildefonso Cuesta (977652393)
Vocal: Manuel Torres (977644726)
Vocal: Rafael Garcia (977652700)

CORREU ELECTRÒNIC: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
ADREÇA INTERNET: pcaltafulla.org o pcaltafulla.cat
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