BUTLLETÍ INFORMATIU
4/2010
30 de MAIG – 6 de JUNY – 17 de JULIOL
MOLTES EMOCIONS !!!!!!!!!

Des del passat butlletí la Penya ha continuat molt dinàmica, tant pel que respecta a
les seves sortides setmanals com en els actes de caire extraordinari.
En les sortides dels nostres grups continua la regularitat restant encara 2 socis que
han assolit el 100% de participació. El grup de carretera ha recuperat la seva hegemonia
“d'altres temps”, amb sortides de 25 participants. Els socis més “competitius” han pres
part en les marxes de Terra de Remences, la Bonaigua, la Irati Xtrem, la
Quebrantahuesos, la Tres Nacions, la Barcelona-Perpinyà-Barcelona, la Marxa a Sant
Magí de la Brufaganya i les 24 hores de Valls. Assolint en totes resultats molt destacables
i meritoris tot i la mala climatologia en moltes d'elles. També la participació del nostre
corredor Elit en les curses de la Pobla de Mafumet i Perafort.
Per la seva part la secció de senderisme va assolir “el repte pendent de l'any
anterior” pujant al cim del Neouvielle, 3091 metres, el 26 de juny. Mensualment també ha
organitzat la seva sortida, la darrera pels voltants del Castell d'Escornalbou.
El grup de BTT va organitzar una sortida nocturna, novetat, amb bona participació i
que de ben segur no serà la darrera sinó més aviat tot el contrari.
Gràcies a tothom per la seva participació activa en les sortides respectives e
iniciatives diverses com la dels companys que varen anar d'Altafulla fins a Màlaga “ a cop
de pedal”. Tot ajuda a enriquir la nostra història.

No obstant si hem de parlar dels tres actes més emotius d'aquest trimestre ens
hem de referir a l'acte del 30 de maig, on els socis fundadors abillats amb els mallots de
l'època i acompanyats de familiars i dels ciclistes de les sortides del dia, feren fotografies
commemoratives, enlairaren 25 coets i amb un ambient d'alegria esmorzaren plegats tot
brindant, celebrant i recordant aquell 30 de maig de 1985, data en la qual la Penya Ciclista
d'Altafulla aconseguía la seva inscripció oficial com a Entitat esportiva al Registre
corresponent.

El 6 de juny arriba la tradicional excursió anual, de caràcter esportiu – cultural –
gastronòmica i lúdica, enguany per les terres del Maestrat i en concret per les poblacions
d'Alcalà de Xivert, Coves de Vinromà, Ares del Maestre e Iglesuela del Cid. Un grup de
105 persones d'entre ells 24 ciclistes hi participen.
Tot estava més o menys controlat, tot …. menys el temps !!!!!.
Però tot i la pluja ( que suportaren els ciclistes) i la tormenta i els trons de la tarda a
Ares, destacar l'ambient, fotografies, esmorzar, visites guiades, recorregut ciclista i en
especial l'indret escollit per al dinar de germanor, l'Hospederia de la Iglesuela.
Marc majestuòs on brindarem amb cava, sense desmereixer els “licors digestius”
de fabricació casolana tan del company Benjamin com del Víctor Simó ( al qui, des d'aquí
manifestem el nostre suport i li desitgem una ràpida i satisfactòria recuperació).

El dissabte 17 de juliol, 65 participants: nens i nenes, pares i mares i alguns avis
participaven en la Bicicletada Popular. 11 qm. de recorregut pels carrers del poble i Barri
Marítim

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Continuem enviant la informació de la forma seguent:
Per mail a tots aquells que en coneixem la seva adreça de correu electrónic.
Per correu tradicional a tota la resta ( a raó d'un exemplar per vivenda)
Si algún soci nota que rep “via correu” i disposa d'adreça electrónica, vol dir que
nosaltres la desconeixem. Si ens la facilita, procedirem a incluir-lo en el grup
corresponent.
Una base de dades el més actualitzada posible ens garanteix i reporta una major
fluïdessa, estalvi i seguretat en la comunicació Penya/soci i a l'inrevès.

EL PASSAT 6 DE JUNY, EL NOSTRE SOCI :

VICTORIANO ROMEU I MARIMON va fer 80 anys !!!!!!
el que el converteix en l'avi de la Penya.

LOTERIA,

aviat disposarem dels talonaris de loteria, tot aquell que vulgui
col.laborar en la seva difussió i venta que passi pel local qualsevol dissabte. Al final
jugarem amb el mateix núm. que els darrers anys el 24.355.
Tot hi haver cercat el num. 30.585 (data que coincideix amb la de l'aprovació oficial
de la Penya com a nova Entitat), aquest núm. el compra integrament una Entitat fallera de
València per repartir-lo entre els seus abonats. Fetes un seguit de gestions el que si hem
aconseguit en que ens venguin (un parell de dècims) que quedaran en dipòsit pel fons de
la Penya.
PENYA SOLIDARIA
Continuem arreplegant totes aquelles bicicletes que han quedat arraconades u
obsoletes per a motius diversos, però que si les podem arreglar i fer altre cop actives van
destinades a satisfer les necessitats d'aquells que no tenen prou recursos per comprar-ne.
Enguany, al mes de novembre dedicarem un acte per procedir a l'entrega i donació de tot
el que haguem pogut recuperar al llarg de la temporada.

MERCAT D'OCASIÓ
Si teniu algun material que voleu que surti, aquí reflectit, ens ho podeu dir, o enviar
un e-mail a l'adreça de la Penya, o be ens faciliteu la informació qualsevol dissabte al
local social. Som molts i regularment estrenem o canviem components, entre nosaltres
constituïm un veritable mercadet del que en podem treure tots profit.

LOCAL SOCIAL
Ja hem tornat al Parc del Comunidor i hem estrenat el nou local del Centre
d'Entitats.
El local l'obrim tots els dissabtes a partir de les 18'h. fins les 20 h. a disposició de
tots els socis i aquelles persones que ens vulguin conèixer. Recordeu que és el lloc més
adient per a tot allò que vulgueu saber o proposar relacionat amb la Penya.
Aquí i trobareu, com de costum, una cartellera dedicada a cada secció on tothom hi
podrà col·locar tota la informació que consideri rellevant.

PROPERES ACTIVITATS

El dissabte 4 de setembre, per la tarda, organitzarem i celebrarem
la CURSA CICLISTA, categoria CADETS, al circuit urbà dels carrers de
L'Hort de Pau.
Fa anys que Altafulla no es feia cap cursa i hem apostat per la
categoria cadets, promeses d'avui i esperem que campions del futur.
VENIU A VEURE-LA

EQUIPAMENT ESPORTIU – ROBA
Hem trigat, per voler fer les coses ben fetes i oferir-vos una extensa gamma de
producte (amb els seus preus i qualitat “la major disponible” del mercat en
l'actualitat) però per fí ja ha arribat i tenim la comanda que els nostres socis i la Penya
vareu/em encarregar.
Podeu passar a retirar-la.
Donat que es necessiten 5 setmanes per servir-nos una comanda,us demanem
que aneu fent la vostra comanda i corresponents previsions de cara a la
temporada d'hivern. Us recordem que es necessiten un mínim de 6 peces d'un mateix
producte per a poder encarregar-lo a fàbrica.
El diumenge dia 12 de setembre finalitzarà el plaç per fer la comanda d'hivern.
Al local intentarem disposar, en estoc, de l'equipació més usual
PRODUCTE

PREU

Teixit i qualitat

Mallot màniga curta
30
Mallot màniga llarga
40
Mallot màniga llarga davant especial 50

Micro-tech
Dry clim
Dry clim – Dry storm

Culot curt (badana D-120)
Culot Pirata (badana D-120)
Culot llarg (badana D-120)

35
45
50

Lycra Atlanta 225 gr.
Lycra Termodress
Lycra Termodress Vuelta

Xaqueta hivern ideal BTT
Xaqueta hivern carretera
Xaqueta (combinar mallot m/llarga)

70
90
70

Dry strom – Dry clim
Dry storm especial
Dry storm fino

Mono-contrarrellotge
Impermeable
“Xaleco” integral fi sense mànigues
Mono triatlhon ( revolution)
Maniguets
Perneres
Guants curts
Guants llargs
Botins hivern
Mitjons

60
35
55
55
10
20
12
25
25
3

Polo microfibra
Xandall (xaqueta + pantaló)

25
50

Plastic
Dry storm fio
Lycra termodress
Lycra termodress
Dry storm
Dry storm
Cotó

Exitex

Podeu fer les comandes; personalment al local social, per mail
info@pcaltafulla.org o trucant als telf. 651 472 240 (Dino) i 677 853 238 (Antoni)

JUNTA i col·laboradors:
President
Dino Albaladejo
(651 472 240 )
Secretari
Antoni Ramírez
(677 853 238 )
Tresorer
Benjamín Cármenes
(600 921 231 )
Col·laboradors:
Joan Muñiz
Martí Ramírez
Josep Mª Vidal
Salvador Pelaez
( 977 645 131 )
Josep Mª Gornals
Federico Bendicho ( 977 652 540 )
Rafael Jerez
Jaume Closas
Francesc Griñant
Ildefonso Cuesta
J. A. Araquistán
Toni Budria (senderisme i muntanya) ( 977 611 250)
Correu electrònic: info@pcaltafulla.org o info@pcaltafulla.cat
Adreça internet:
pcaltafulla.org
o
pcaltafulla.cat

