
 
 

TORRONADA 2015/2016 
3 DIC 2015 

 
Finalment la torronada serà el proper 20 de desembre 
al Bar la Botifarra al polígon industrial El Albornal, junt a 
les instal·lacions d’IDIADA com en altres anys. Es prega 
que els socis arribin a les 10:30 hores. Recordem que 
l’esmorzar es gratuït sols als socis de la Penya Ciclista. 

  
JA ESTAN PENJADES LES SORTIDES DELS 
GRUPS A I B, PEL QUART TRIMESTRE 
02/10/2015 
 

Finalment i lamentem el retràs, ja estan penjades les 
sortides dels dos grups.  
Per aquest últim trimestre del 2015, destaquem com 
tots els anys, la sortida de la “Torronada”, que està 
prevista pel dia 20 de desembre... Si el govern estatal 
no ens ho impedeix, doncs coincideix amb la jornada 
d’eleccions al govern central. 
Encara no em decidit el lloc on ho celebrarem... Ja us 
mantindrem informats.  
Bones pedalades!!! 

 

 

SORTIDES DELS GRUPS A I B1 
02/07/2015 
 
Ja trobeu les sortides dels grups A i B1 per al trimestre 
de Juliol-Agost i Setembre. 
També aprofitem l’ocasió per informar que el proper 12 
de juliol es fa l’esmorçar de germano amb SARDINADA 
com l’any passat a Torredembarra al Bar Roda.  
L’hora de trobada per l’esmorzar, reservat als socis de la 
Penya Ciclista és de 9.30 a 10.00 hores.  
Esperem que sigui un bon punt de trobada 
 

 

CURSA SOCIAL: AVIS A CICLOTURISTES  

16/2/2015 
 
Degut a que estem rebent trucades i e-mail de 
cicloturistes per sol·licitar informació de la propera 
cursa pel 22 de febrer, informem que és una prova 
reservada a llicències competitives.  
No és permetrà la sortida a cap ciclista sense llicència 
de competició ni existeix la figura de llicència de dia. 
Llicències permesses: Junior, sub23, elit, master 30-40-
50-60, Femines Elit. 
 
 
 

 



 
 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL 2014/15 AL 
CENTRE CIVIC 
17/01/2015 
 

El proper 12 de febrer es convoca la Assemblea General 
de la Penya Ciclista.  
Tal i com marquen els estatuts de les entitats sense 
anim de lucre, convoquem a tots els socis de la Penya 
Ciclista a l’Assemblea General, pel proper dijous 12 de 
febrer del 2015, a les 20:00 en primera convocatòria i a 
les 20:30 en segona convocatòria.  
Després de l’Assemblea la Penya oferira un petit “pica-
pica” als assistens.  
Ordre del dia previst:  
    1- Lectura i aprovació assemblea anterior 
    2- Estat de comptes 2014 
    3- Activitats organitzades 2014 
    4- Cursa Social 2014 
    5- Marxa de Cicloturisme 2014 
    6- Activitats per organitzar 2015 
                Cursa Social 2015 
    7- Llicències 2015 
    8- Pressuposts 2015 
    9- Altres temes 
    10- Precs i preguntes 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


