
 
 
 
 
 

 
 
Cardona, novembre de 2021 
 
Benvolguts socis, 
 
Ens adrecem a vosaltres novament en el final de la temporada 2021, tornant 
paulatinament a la normalitat que ens havia acompanyat abans de la pandèmia. 
 
Ja hem pogut tornar a fer dues terceres parts del calendari d’excursions dominicals 
habitual. Mostra d’això són les nombroses sortides d’enguany tant de carretera com 
de BTT, retrobant l’activitat esportiva i social de l’entitat que tant necessària és. 
A part de les sortides dominicals i altres, s’ha participat, entre altres, en diversos 
esdeveniments esportius de carretera i de BTT: 
-Secció BTT:  Selènika, Tour de Lord 
-Secció carretera: la Falla (Pont de Suert), C.P. Vilassar, Cursa Bellcaire, Social 
Gandesa, Social Xavi Tondo, Campionat de Catalunya Palafrugell, Tou de Lord. 
També cal destacar la participació en curses Màster 60: Belcaire d´Empordà, 
Campionat de Catalunya Palafrugell, Vilassar de Mar, Vilablareix Girona, Castelló 
d´Empúries i Bellvitge. 
 
Aquest any també es va creure oportú no organitzar la pedalada, degut a la situació 
sanitària. L’esport sempre ha estat una eina que dona valors, integració, socialització, 
esforç i sobretot lleure i gaudir de la natura, des de la Penya creiem que són 
complements molt necessaris en els temps que corren. 
 
De cara a la propera temporada desitgem poder tornar a la total normalitat, hi ha 
força projectes a realitzar en funció de la situació. 
 
Aquest any us proposem celebrar el final de temporada, igual que fa dos anys, amb un 
dinar, el proper diumenge 28 de novembre de 2021, a les 14:00h al Bar Centru. 
El preu del dinar és de 25€.  
 
Us convidem a venir amb la família per gaudir del dia. Hi haurà sorpreses per tothom i 
en especial pels més petits. 
Per apuntar-vos-hi ho podeu fer adreçant-vos a qualsevol membre de la junta o 
mitjançant el grup de whatsapp. 

També informar-vos que tenim a la vostra disposició participacions del sorteig de la 
grossa de Cap d’any amb els números 02626, 21885, 57402, 79919. 
 
Us encoratgem a seguir participant en l’entitat i us volem donar les gràcies pel suport i 
confiança dipositats. 
 
Amb els millors desitjos per aquest 2022 que aviat encetarem. 
 
Atentament, 
 
 

La Junta 

Penya Ciclista Mundo 
info@penyamundo.net 
www.penyamundo.net 

@pcmundocardona 
 


