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Tot i que les dates definitives es presentaran a l’assemblea de la Comissió de
Cicloturisme que es durà a terme el dissabte 12 de gener, ja us podem avançar les dates
quasi definitives dels circuits, brevets i altres cites de la temporada 2013, perquè
comenceu a fer els vostres plans.
Durant les properes setmanes us anirem ampliant tota la informació i us donarem els
detalls de totes les marxes i els circuits. Des de la Comissió de Cicloturisme aprofitem per
desitjar-vos molt bones festes i un venturós any nou!!
XXIII CHALLENGE CATALANA DE CICLOTURISME (10 marxes puntuables)
diumenge, 24 març: II Marxa Cicloturista Eutiches (Tarragona)
diumenge, 21 abril: VI Marxa Cicloturista Les Goges (recorregut curt) (Banyoles)
diumenge, 28 abril: XXIX Marxa Cicloturista Ruta del Mestral (L’Hospitalet de l’Infant)
diumenge, 12 maig: XVI Marxa Terra de Remences (recorregut curt) (Sant Esteve d’en
Bas)
dissabte, 18 maig: V Marxa Cicloturista Montsec-Montsec (recorregut curt) (Balaguer)
diumenge, 19 maig: X Marxa Cicloturista Terra de l’Aigua (recorregut curt) (Riells i
Viabrea)
diumenge, 9 juny: XXVI Marxa Cicloturista Sant Magí de Brufaganya (Tarragona)
diumenge, 23 juny: XXIII Marxa Cicloturista Verge de Ribera (La Pobla de Segur)
diumenge, 15 setembre: XXII Marxa Cicloturista Vila de Pineda (Pineda de Mar)
diumenge, 6 octubre: XXV Marxa Cicloturista Pelegrí Pi (Mollet del Vallès)
XVI CIRCUIT DE LLARGA DISTÀNCIA (9 marxes puntuables)
diumenge, 3 març: II Marxa Cicloturista Ports del Maresme (Arenys de Munt)
diumenge, 10 març: III Marxa Cicloturista Terra de Volcans (Amer)
diumenge, 17 març: XXI Marxa Cicloturista Terres de Vi i Cava (Vilafranca del Penedès)
diumenge, 7 abril: II Marxa Cicloturista Clàssica dels Murs (Cervera)
diumenge, 14 abril: XXXIII Marxa Cicloturista Rutes del Montseny (Granollers)
diumenge, 5 maig: XVII Marxa Cicloturista Racons de la Conca (Rocafort de Queralt)
diumenge, 19 maig: X Marxa Cicloturista Terra de l’Aigua (Riells i Viabrea)
dissabte, 22 juny: I Marxa Cicloturista Josep Jufré-Riuprimer (Sta Eulàlia de Riuprimer)
diumenge, 8 setembre: XXII Marxa Cicloturista Salou Platja d’Europa (Salou)
VI CIRCUIT CICLOPIRINEUS (9 marxes puntuables)
diumenge, 21 abril: VI Marxa Cicloturista Les Goges (Banyoles)
dissabte, 27 abril: XXI Marxa Cicloesportiva La Pallaresa (Tremp)
diumenge, 12 maig: XVI Marxa Cicloturista Terra de Remences (Sant Esteve d’en Bas)
dissabte, 18 maig: V Marxa Cicloturista Montsec-Montsec (Balaguer)
dissabte, 1 juny: XIV Marxa Cicloesportiva La Bonaigua (La Pobla de Segur)
diumenge, 9 juny: X Marxa Cicloturista Cadí-Moixeró (La Seu d’Urgell)
diumenge, 16 juny: XXXIV Marxa Cicloturista Tres Nacions (Puigcerdà)
diumenge, 7 juliol: XXXVI Marxa Cicloturista Ports d’Andorra (Andorra la Vella)
dissabte, 28 setembre: II Marxa Cicloturista L’Etape BCN-Andorra (Barcelona)
BREVETS (13 brevets)

dissabte, 16 març: 200 km. CC Planenc (Pla de Santa Maria)
diumenge, 17 març: 200 km. CC Granollers (Granollers)
dissabte, 23 març: 200 km. SCC Pobla (Tàrrega)
dissabte, 13 abril: 300 km. SCC Pobla (Tàrrega)
dissabte, 20 abril: 300 km. CC Planenc (Pla de Santa Maria)
dimecres, 1 maig: 200 km. PC Bonavista (Manresa)
dissabte, 4 maig: 300 km. PC Bonavista (Manresa)
dissabte, 11 maig: 300 km. CC Granollers (Granollers)
dissabte, 25 maig: 400 km. CC Planenc (Pla de Santa Maria)
dissabte, 1 juny: 400 km. CC Granollers (Granollers)
dissabte, 8 juny: 600 km. SCC Pobla (La Pobla de Segur)
dissabte, 22 juny: Brevet Nit de Lluna Plena (La Pobla de Segur)
dissabte, 29 juny: 600 km. CC Granollers (Granollers)
LTRES MARXES (13 marxes)
23-24 febrer: XX Estada Catalana del Cicloturisme
diumenge, 17 març: I Girotour (Girona)
dissabte, 20 abril: I Marxa Cicloturista Vilabou (Vilanova d’Escornalbou)
diumenge, 28 abril: III Marxa Cicloturista arueda.com (Roses)
diumenge, 28 abril: IV Marxa Cicloturista Primavera Classic (Igualada)
diumenge, 19 maig: I Marxa Cicloturista Pedals de Clip (Sant Martí Sarroca)
diumenge, 26 maig: I Marxa Cicloturista Costa Daurada-Vendrell (El Vendrell)
29-30 juny: III 24 Hores Cyclotour (Circuit de Calafat)
dissabte, 21 setembre: III Marxa Cicloturista 100% Tondo (Sant Joan les Fonts)
26-27 octubre: II Marxa Cicloturista La Montserratina (Manresa)
diumenge, 27 octubre: LXV Diada Montserratina
diumenge, 10 novembre: XIX Pedalada Barcelona-Sitges (Barcelona)
dissabte, 23 novembre: XXIV Nit de Marxa
https://cicloturismecat.wordpress.com/
05/12/2012
QUEDADA BTT PARA EL
PRÓXIMO 23/12/2012

05/12/2012
TORRONADA I MARATÓ DE
TV3

AL HIVERN EN BTT SORTIM

El proper 23 de desembre, sortida en btt i esmorzar de germano amb tots els grups de
Btt de la comarca.
UFinalmente será el domingo 23 de diciembre!,...quedamos en La Rambla de El Vendrell
(en la parte de la fuente) de El Vendrell a las 08:30 de la mañana. La ruta pasara por los
caminos de Clariana e iremos a desayunar a La Casona de Clariana. El desayuno esta
cerrado por 5,50.-euros (botifarra amb mongetes, aigua, gasosa i vi, i café). P.D:
confirmar cuantos vais a ser de vuestro grupo. Nos vemos!"
El proper 16 de desembre del 2013, coincidim en dos esdeveniments importants per a la
PC BAiX PENEDÈS.
Per una banda, l’entitat ofereix el tradicional esmorzar de germanor a tots els socis al
Bar la Botifarra de l’Albornal (polígon de IDIADA).
I també col·laborem en el dia de la Marató de TV3. Degut a que coincideixen en horari,
els ciclistes que vulguin participar i col·laborar com organitzadors de la Marató,
esmorzaran a les 9:00 hores a la Botifarra, ja que a les 10:15 hores hauran d’estar
presents per a l’organització i guia del grup solidari en la Marató.
Els que prefereixin esmorzar en grup a la Botifarra, no patiu, també podeu col·laborar en
la Marató, doncs en el bar mentre s’esmorza hi haurà venta de tiquets de col·laboració a
la Marató amb un valor de 3 €. El que es reculli en la venta d’aquest tiquets, el 100 % de

lo recaptat anirà a la compte bancaria de la Marató.

17/11/2012
MARATÓ DE TV3 I
TORRONADA 2012

Com cada any, al arribar a la recta final de l’any la Penya Ciclista Baix Penedès invita als
socis a la típica torronada anual. Aquesta com sabeu és per desitjar-nos entre tots una
bona finalització d’any com una millor entrada al nou any.
Aquest any, amb col·laboració amb el Patronat d’esports del Vendrell, fem coincidir la
nostre torronada amb la pedalada social per a la Marató de TV3.
Falta detallar encara alguns temes amb el Patronat, però els actes per aquest dia serien
els següents:
a les 8:30 hores sortida dels grups de la Penya Ciclista per anar sobre les 9.30 hores a fer
l’esmorzar amb torrons.
A les 12.00 hores, aniríem al Patronat d’Esports del Vendrell i junt amb els altres ciclistes
fer la pedalada solidària per la Marató de TV3, el recorregut consta d’uns 7 km de
distància. Una vegada fet el aquest recorregut l’Ajuntament donaria un refrigeri en
forma d'agraïment per la nostre col·laboració.
Tant el Patronat d’Esports com la Penya Ciclista, han fet una col·laboració de 40 € a la
compte bancària per a la Marató de TV3, recordem que aquest dia és podran realitzar
aportacions a la Marató doncs no em d’oblidar l’essència d’aquest esdeveniment que és
la recerca econòmica per a la lluita del cancer.

Més informació: http://www.tv3.cat/marato/es/
30/10/2012
PORTES OBERTES PER A
TOTS

24/10/2012
EL MÓN DEL CICLISME
CATALÀ VOL COL•LABORAR
AMB LA MARATÓ DE TV3

El proper divendres 9 de novembre, a partir de les 20 hores, la Penya Ciclista fa extensiu
la presentació del seu local social. Aquest dia estarà obert als socis i simpatitzants de la
Penya Ciclista, on és podrà veure les dimensions del local, el seu estat i poder recollir les
noves iniciatives per al ús d’aquest local.
Aquest local, a de ser una nova imatge, punt d’unió i sobre tot donar una nova empenta
al grup de la bicicleta.
Després de la presentació s’invitarà als assistents a un “pica-pica”.
El local esta situat al carrer Josep Carner, 42.
A partir d’ara ja podeu fer la vostra comanda de mallots per participar i gaudir de
l’esdeveniment del dia 16 de desembre del 2012, en l’acte de suport a la Marató de TV3,
que enguany estarà dedicat al càncer: la principal causa de mort entre els 35 i 70 anys.
L’objectiu principal del projecte, evidentment, és recaptar la màxima quantitat de diners
per col•laborar amb la Marató. I si ho podem fer pedalant, encara millor.
Es convida a que tots els ciclistes de Catalunya que puguin, facin un recorregut d’uns 40
quilòmetres aproximadament, per les carreteres de la seva comarca, coordinats pel club
de la seva població, o bé pel més proper al seu lloc de residència. La concentració serà a
les 9:30 h davant de la Casa Consistorial de cadascuna de les poblacions de sortida per
començar a pedalar a les 10:00 h. Finalitzarà a les 12:00 h, aproximadament, a
l’Ajuntament de la capital de la seva comarca per tal que la concentració de ciclistes sigui
ben nombrosa i ben vista per tothom. Es preveu que l’Ajuntament prepari quelcom de
festiu per celebrar l’arribada dels ciclistes participants a la Marató de TV3.
És molt important que a la sortida ens fem una foto de grup, per enviar-la als estudis de
TV3, i a la capital de comarca una altra amb la resta de components dels clubs. També la
podrem enviar a TV3. Que bé que estaria col•lapsar els correus.!
Les aportacions econòmiques per col•laborar en aquest projecte seran de 40 € per als
ajuntaments, 40 € per cada club que hi participi i 16 € per cada ciclista. Una part
d’aquests últims (15 €) són per al finançament del mallot que s’entregarà a tots els que
hi vulguin participar i una altre part (1 €), com aportació de cada ciclista. Evidentment
que qui vulgui superar aquestes aportacions ho pot fer. Nosaltres sempre us proposem

uns mínims.
A la part del darrera del mallot hi figuraran els noms de tots els Clubs i Ajuntaments de
Catalunya que hagin donat suport a l’acte amb la seva participació. Esperem poder-ho
fer amb lletres molt petites. Seria molt bon senyal.
Al mateix temps que es faci la comanda de mallots, el club haurà d’ingressar els diners
de la seva aportació com a club (40 €) i el valor dels mallots (16 € /mallot), al número de
compte de CatalunyaCaixa 2013-6024-51-0200063444. Els ajuntaments igual (40 €). La
data màxima per fer les comandes serà el dia 16 de novembre del 2012.
Recollida de mallots

30/09/2012
JA POTS SOL·LICITAR LA
TEVA TARGETA DE
DESCOMPTE.

Al magatzem de la casa INVERSE (Ciro Sport S.L.), C. Congost, 16 de Mollet del Vallès
08100 a partir del dia 10 de desembre. Telèfon de contacte: 902.194.363 o 935.795.021
o bé a les Delegacions Territorials de cada província:
Ja esta operatiu el formulari per a la sol·licitud de la teva targeta Run Sports / PC Baix
Penedès.
A la part superior de la web hi ha un nou link on t’envia al formulari per aquesta
sol·licitud.
Una vegada has enviat les teves dades, ja pots fer l’ingrés de 10 € a la compte corrent de
la PC Baix Penedès i quan el tresorer hagi vist aquest ingrés és fa la notificació a Run
Sports per a que faci la impressió d’aquesta targeta. Llavors, només cal esperar a que ens
arribi.
També pots recomanar als teus amics a que se la facin, si no son socis, aquesta targeta te
un cost de 30 €, per tant millor fer-se soci i gaudir d’altres avantatges de ser membre de
la PC Baix Penedès.

23/09/2012
CONVENI ENTRE RUN
SPORTS I PENYA CICLISTA
BAIX PENEDÈS

21/09/2012
RESULTAT DE
L’ASSEMBLEA
EXTRAORDINÀRIA

El passat divendres 21 de setembre, la P. C. Baix Penedès va signar el conveni de
col·laboració amb l’empresa Run Sports.
Aquest conveni fa que els socis de la PC Baix Penedès que ho sol·licitin, podran adquirir
la targeta Run.
Amb aquesta targeta s´aconsegueix tenir descomptes al diferents comerços tant del
Penedès com de la resta de Catalunya i Andorra.
Run Sports poc a poc, esta obrint més col·laboració amb més comerços i això permet
que els posseïdors d’aquesta targeta tinguin més comerços per a gaudir dels
descomptes.
Per a poder consultar quins comerços i quins descomptes hi ha amb la presentació
d’aquesta targeta podeu visitar la seva pàgina web: http://www.runsports.cat
Per a veure els comerços del Vendrell podeu visitar directament fent click aquí.
El cost per l’adquisició d’aquesta targeta per als socis és de 10 € i la seva validesa és d’un
any.
També els familiars o amics que vulguin gaudir d’aquesta targeta i no son socis, la poden
sol·licitar a la PC Baix Penedès, el seu cost en aquest cas serà de 30 €.
Ahir a les 20:30 hores, com es va enunciar, es va realitzar l’Assemblea Extraordinària per
tractar el tema de l’adquisició en lloguer d’un local social.
Després de l’exposició per part de la Junta Directiva i després de un debat sobre aquest
tema es va iniciar la votació si es volia o no de un local social. La primera votació va ser
afirmativa per a adquirir un local en lloguer per un període de prova d’un any.
Acte seguit es va tenir que escollir entre tres local que la Junta va poder visitar i exposar
als socis assistents en l’Assamblea.
El local que va ser escollit està al c/Josep Carner, amb una superfície aproximada de 119
m2.

Ara per un període de 15 dies, els socis que vulguin oposar-se en aquest punt estan en el
seu dret de poder opinar. Una vegada transcorregut aquest període de 15 dies, la Junta
iniciara els passo per a la contractació d’aquest local.

20/97/2012
MARXA CICLOTURISTA
L’EIX 2012

Presentació
La Marxa Cicloturista l’Eix és una prova no competitiva que es farà el proper dia 6
d’octubre i que forma part de la inauguració del desdoblament de l’Eix Transversal C-25,
que du a terme l’empresa constructora CEDINSA.
L’objectiu principal és fomentar el ciclisme i donar a conèixer el territori per on passa la
nova carretera. El nou Eix Transversal és una de les millors infraestructures que tindrà
Catalunya i la participació en aquesta marxa possibilita conèixer-la tot gaudint d’una
activitat única i irrepetible. Transcorrerà únicament en aquesta via i de forma
excepcional, ja que quan es posi en funcionament, els ciclistes hi tindran prohibida la
circulació.
El recorregut
Té un recorregut de 156 quilòmetres. Comença a Cervera, continua pel pla de Lleida,
seguidament per la Catalunya Central, Manresa i Vic, on es puja l’alt de Fontfreda.
S’endinsa en la província de Girona pel Coll de Revell i té el punt d’arribada a Caldes de
Malavella.
Els avituallaments i el dinar
Al llarg del recorregut, els ciclistes gaudeixen de tres avituallaments. El primer, coca; el
segon, esmorzar de pa amb botifarra, i el tercer, barretes energètiques i fruita. En arribar
a Caldes de Malavella, hi ha un dinar per a tots els participants i els acompanyants que
ho desitgin.
Activitats per als acompanyants
Paral·lelament, es munta una caravana d’acompanyants per als quals s’han organitzat
una sèrie d’activitats lúdiques per tal que puguin compartir aquesta jornada amb els
ciclistes, com ara un globus aerostàtic en l’avituallament de Fontfreda (esmorzar). A
Caldes de Malavella hi haurà inflables, també un circuit gimcana d’habilitats amb bici per
a petits i joves amb l’escola de ciclisme Agafa’t a la bici. (Es poden comprar els tiquets
d'esmorzar i dinar el mateix dia a preus molt assequibles). Així, tant ciclistes com
acompanyants poden gaudir de la jornada ciclista i inaugurar tots junts el nou Eix
Transversal.
Aspectes organitzatius
A l'arribada els participants disposen de dutxes i lavabos. També tenen a l’abast
una furgoneta per transportar les bosses dels participants. Aquesta furgoneta serà a la
sortida i anirà directament a l'arribada per tal que els participants puguin anar a dutxarse i canviar-se.
El mallot
Els participants, amb la inscripció, reben un mallot d’última generació pel que fa al teixit i
a la fabricació. Està confeccionat amb un teixit multifilament transpirable que permet
l’eliminació de la suor i manté sempre el cos ben sec. Com a element innovador,
incorpora un teixit totalment reflectant a la part de les butxaques que dota el ciclista
d’una total seguretat quan circula per la carretera.
És obligatori portar el mallot durant la Marxa (per tal d’identificar els participants i de
poder accedir als avituallaments).

Seguretat
Pràcticament en la totalitat del recorregut els ciclistes disposen dels dos carrils de l’Eix
en direcció a Caldes, ja que la circulació de vehicles es fa per la via paral·lela de la C-25,
amb un carril per a cada sentit.
La Marxa transcorre amb l'acompanyament dels Mossos d'Esquadra, de motos d’enllaç,
d’ambulàncies i de cotxes d'assistència mecànica.
Així doncs, VINE A INAUGURAR EL NOU EIX TRANSVERSAL. Serà una experiència única i
irrepetible!!!
Marxa recomanada per Josep Jufré, exciclista professional i membre del comitè
organitzador.
Us hi esperem!
Places limitades
Més informació i inscripcions:
www.marxacicloturistaleix.cat
13/09/2012
20 DE SETEMBRE,
ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA

La junta directiva de la Penya Ciclista Baix Penedès convoca a tots els socis de la Penya a
L'Assemblea General Extraordinària que és realitzarà el proper dijous 20 de setembre a
les 20:30 hores al Centre Cívic l’Estació.
És de vital importància la major participació dels socis degut a que en aquesta Assemblea
la Junta exposarà els locals visitats com a candidats a ser el nostre local social.
Punts a tractar l’assemblea:
1- Presentació dels locals visitats.
2- Pressupost del local.
3- Aclaracions i preguntes (tema local).
4- Votació per l’adquisició del local.
5- Altres temes.
6- Precs i preguntes.

13/09/2012

EXCURSIO AL MONT
VENTOUX

El passat cap de setmana, quatre integrants de la Penya ciclista Baix Penedès van
realitzar una sortida a la comarca francesa de la Provença, una zona eminentment
ciclista, amb l’objectiu d’assolir alguns dels colls mítics del “Tour de France”,
envoltats de practicants d’arreu d’Europa.
Amb un temps ideal per la pràctica del ciclisme, van fer dues etapes de no molts
quilòmetres però amb un desnivell acumulat considerable.
La primera, partint des de Malaucène pujant el coll de la Madeleine, (no confondre
amb el mític coll del mateix nom als Alps, que té una alçada de 2.000m.), aquest és
un coll de 3ª cat. que es puja abans del Mont Ventoux, aquest si, de categoria
especial.
El segon dia, sortint de la població de Sault, van pujar quatre colls de menor entitat
però, tot i així, els dos primers superaven els 1.000m. d’alçada, el coll de l’Homme
mort, Macuègne, Mèvouillon i d’Aulan; acabant amb aquesta etapa la ruta
cicloturista per terres franceses.
La nota lamentable, va ser que la segona nit al garatge de l’hotel, on es guardaven
les bicicletes dels diferents grups de ciclistes que si hostatjaven, els lladres van
forçar la porta i es van emportar 21 bicicletes, algunes d’alta gamma; sortosament
les del grup del Baix Penedès, al estar lligades amb una cadena, no se les van poder
emportar.
Els integrants de l’expedició van ser: F. Fortuny, J. Galvan, J. Giménez i P. Velasco.

12/09/2012
NOTICIA A LA FCC: ELS
CICLISTES RECORDEN
MANEL MAYA, MORT EN
ACCIDENT

Aquest diumenge passat, dia 10 de setembre, la Penya Ciclista Baix Penedès, juntament
amb més d’un centenar de ciclistes provinents d’arreu de Catalunya, van tallar la C-51 en
el punt de l’accident mortal on Manuel Maya ens va deixar.
A les 10:30 del mati a la Plaça Nova del Vendrell, es va realitzar la trobada de ciclistes.
Deu minuts abans de les 11:00 hores, i en estricte silenci, el pilot va anar lentament fins
el punt de l’accident.
A les 11:00 hores el pilot va ocupar la carretera i va tallar la circulació d’aquesta. En
senyal de protesta van deixar les bicicletes estresses al terra per a reclamar més
seguretat per als ciclistes.
D’aquesta forma i amb aquesta simbologia, durant deu minuts els ciclistes van mantenir
el silenci total on al finalitzar aquesta protesta, la família de Manuel Maya va agrair als
assistents aquest gest recordatori.
Per acabar, la Penya Ciclista Baix Penedès, com la Federació Catalana de Ciclisme amb
representació del seu Delegat de Tarragona, van deixar dos rams amb llaços blancs.

11/09/2012

Aquest diumenge passat, dia 9 de setembre, la Penya Ciclista Baix Penedès, juntament
amb més d’un centenar de ciclistes provinents d’arreu de Catalunya, van tallar la C-51 en
el punt de l’accident mortal on Manuel Maya ens va deixar.
A les 10:30 del mati a la Plaça Nova del Vendrell, es va realitzar la trobada de ciclistes.
Deu minuts abans de les 11:00 hores, i en estricte silenci, el pilot va anar lentament fin el
punt de l’accident.
A les 11:00 hores el pilot va ocupar la carretera i va tallar la circulació d’aquesta. En
senyal de protesta van deixar les bicicletes estresses al terra per a reclamar més
seguretat per als ciclistes.
D’aquesta forma i amb aquesta simbologia, durant deu minuts els ciclistes van mantenir
el silenci total on al finalitzar aquesta protesta, la família de Manuel Maya va agrair als
assistents aquest gest recordatori.
Per acabar, la Penya Ciclista Baix Penedès, com la Federació Catalana de Ciclisme amb
representació del seu Delegat de Tarragona, van deixar dos rams amb llaços blancs.
Els mitjans de comunicació comarcals com nacionals, van ser presents en aquest acte i
avui dilluns s’ha vist tant en TV3, com en el diari de Tarragona i el País les nostra acció
reivindicativa com recordatori per Manuel Maya.

ELS CICLISTES RECLAMEN
MÉS SEGURETAT

05/09/2012
CONCENTRACIÓ I
TANCAMENT DE LA C-51 EL
PROPER DIUMENGE 9 DE
SETEMBRE

Finalment la Penya Ciclista Baix Penedès ha obtingut el permís de la Direcció General
d'Administració de Seguretat per a la realització d'una concentració, pel proper dia 9 de
setembre de 2012 a Santa Oliva, a la C-51 en el punt quilomètric de l'accident mortal del
ciclista Manuel Maya.
En un inici, volem fer la concentració de partida del pilot ciclista en el punt de sortida de
la P. C. Baix Penedès que és a la Plaça Nova del Vendrell, a les 10:30 hores.
A les 10:50 hores sortir en estricte silenci fins al punt de l’accident que està
aproximadament a 2 quilometres del punt de sortida.
A les 11.00, es procedirà al tancament de la carretera C-51 com a recordatori d'aquest
fatídic accident i com a protesta o reivindicació d'una millora de les mesures de
seguretat cap als ciclistes.

A les 11.10 hores, reobrirem la circulació de nou.
La Penya Ciclista per mitjà d’aquesta web, ens dirigim als clubs de Catalunya, per a
demanar la màxima participació en aquesta concentració. Amb actes així, em d’intentar
arribar a la conscienciació dels conductors com de les administracions publiques, per
aconseguir unes millors mesures de seguretat cap als ciclistes.

21/08/2012
MANUEL MAYA CALDERÓN
FALLECIÓ TRAS SER
EMBESTIDO POR UN
CAMIÓN

26/07/2012
SANTUARIS DE GIRONA

El socio de la Penya Ciclista Baix Penedès, Manuel Maya Calderón, falleció la mañana del
pasado sábado día 18 al ser embestido por detrás por un camión cuando iba en bicicleta
por la carretera C-51 a la altura de Santa Oliva.
Manuel de 63 años de edad decidió tras jubilarse trasladarse a vivir a La Papiola,
donde tenía su segunda residencia, a disfrutar de su gran pasión, la bicicleta. Era socio
desde hacía cuatro años. En tan poco tiempo se ganó el cariño de toda la Penya. Los
miércoles, los viernes y los domingos a las 8 horas en punto estaba en la Plaça Nova de El
Vendrell para hacer el recorrido con sus compañeros de fatigas. Él nunca fallaba a la cita
y siempre esperaba a los demás. Manuel, simplemente por eso, el pelotón del Baix
Penedès volverá a las carreteras.
Dentro de unos días, cuando la Penya Ciclista Baix Penedès tenga permiso de las
autoridades de tráfico, el grupo hará un homenaje a Manuel. Y una concentración en el
punto fatídico de la C-51. Como acto de recuerdo, pero también para reivindicar
medidas de seguridad en las carreteras para los ciclistas.
En nombre del presidente, Francesc León, su junta directiva y todos sus compañeros
y socios damos nuestro más sentido pésame y acompañamos en el dolor a toda su
familia especialmente a su cuñado Andrés.
Alberto Alonso
Proposar per a la Penya Ciclista Baix Penedès 3 dies de cicloturisme professional.
Esmorzar, dinar i sopar per 45 € federats amb opció de cotxe d’equip i guies per 5 €. Per
últim possibilitat de massatge al finalitzar les rutes per 10 €.
1ª ruta 40 km. planers divendres a la tarda.
2ª ruta 112 km. 3 ports creuant la frontera francesa per llocs inedits. Dissabte mati
3ª ruta 87 km. 1 port diumenge al mati.
El lloc i el menjar es excel·lent, aquesta setmana jo personalment he realitzat la estada i
ho puc verificar! Habitacions noves i una neteja impecable!
Lloc tranquil situat a d’alt d’un portet, on es respira una tranquil·litat immillorable.
Local peparat per deixar i netejar les bicis.
No hi ha horari d’entrada ni de sortida!

http://www.santuarisdegirona.cat/terrades/ca/index.asp
Per a més info: Quim Arroyo jarroyo@gencat.cat
29/05/2012
ASSEMBLEA
EXTRAORDINARIA

l'Assemblea General Extraordinària de Socis , del dia 29 de maig de 2012, va triar per
unanimitat la nova Junta Directiva
de la Penya Ciclista Baix Penedès, els membres son:
President: Francesc León Mañé
Secretari: Miquel Calabuig Ruxó
Tresorer: Xavier Vidal Caballero
Vocal Carretera: Luis Alberto Alonso Valderrama
Vocal Coordinador Grup-A: Joan Galvan Gonzalez

Vocal Coordinador Grup-B: Antonio Bocanegra Ramos
Vocal Coordinador Grup-C: Joan Miró Baldris
Vocal Coordinador de BTT: Gustavo Espinosa Rueda
LICÈNCIES FEDERATIVES
2012

27/01/2012.
ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La

Tramitació llicència 2012 A partir de la propera setmana ja podreu tramitar llicències
amb el mateix mecanisme que s'ha portat a terme aquest any.
- Podreu tramitar les llicencies on-line accedint al programa amb el codi d'accès que
teniu assignat cada club. (Si no el teniu us el tornaré a facilitar)
- El club que ho desitgi podrà entregar les sol.licituds de llicències a la delegació x
que siguin tramitades
- El club que tramiti les llicencies directament tindrà que presentar les sol.licituds a la
delegació - Abans de tramitar les llicències dels ciclistes s'haurà de tramitar la
llicència de club
- Els pagaments es podran fer on-line dins al mateix programa o per transferència
bancaria
- El 2012 no es tramitaran llicències cicloturistes sense club ( acord pres en la
passada assamblea de la FCC pels clubs)
- Seguirà sent obligatòria la revisió mèdica als federats de competició, seguint els
set punts del protocol de revisions mèdiques
- Es mantenen els mateixos preus del 2011 per totes les llicències
- Documents llicència cicloturista FCC / UCI - 1 Sol.licitud signada + 1 Fotocopia
DNI en cas de ser nou
- Documents llicència competició - 1 Sol.licitud signada + 1 Certificat metge + 1
Fotocopia DNI en cas de ser nou + 2 Compromís esportiu si el club està inscrit a la FCC i
a la RFEC
Es convoca a tots els socis de la Penya Ciclista Baix Penedès, a l'assemblea ordinària
que es celebrarà divendres que ve dia 27 de gener de 2012 a les 20:00 h. en primera
convocatòria i a les 20:30 h. en segona, al Centre Civic l'Estació.
Es prega la màxima participació

