
A.E. Talaia SSC20110929_102 

SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 102   (29/09/2011) 

 

Quins són els avantatges dels socis de la Secció de Senders? 
 

A les assemblees de la Secció de Senders s’ha plantejat més d’una vegada quins haurien de ser els avan-

tatges dels socis de la Secció enfront dels qui no ho són. Fa temps s’havia proposat diferenciar les quotes 

de les sortides de la mateixa manera que es fa en el cas dels qui són o no són socis de l’entitat però es va 

desestimar per la “complexitat” que representava i perquè es va considerar que els qui venien regularment 

a les sortides de senders, per coherència, es farien socis de la Secció. 

 

A l’última assemblea es va acordar que els socis que en finalitzar la temporada tinguessin una participació 

més elevada rebessin un petit obsequi. Enguany es farà així i els socis que hagin vingut a nou o a vuit 

sortides durant el curs passat (en total se n’han fet nou) rebran el DVD que la nostra companya Margarida 

Paterna ha preparat amb material gràfic de les diferents etapes realitzades. Aquest DVD el podrà adquirir 

tothom a un preu raonable. 

 

A la mateixa assemblea també es va acordar que els socis tinguessin preferència quan les places per a una 

determinada activitat de la Secció fossin limitades. Fins ara no ha calgut fer ús d’aquest acord però és 

possible que en un futur si que s’hagi de fer. 

 

Tot i que actualment som 111 socis a la Secció només una petita part d’aquests participen activament en 

les activitats habituals; en canvi s’ha constatat que hi ha algunes persones que assisteixen regularment a 

les sortides de Senders i que encara no són socis de la Secció. Caldria que aquestes persones regularitzes-

sin la seva situació perquè en cas d’haver d’aplicar l’acord abans esmentat potser no podrien participar en 

alguna de les sortides. 

 

Així doncs, si encara no ho sou, feu-vos socis de la Secció de Senders; la quota només són 4,5 euro/any. 

 

També pot passar que alguna persona es pensi que ja és sòcia de la Secció quan en realitat no ho és; per 

aclarir-ho podeu fer la consulta a la Secretaria de l’Entitat o bé enviar un missatge a: 

 

senders@aetalaia.cat 

 

 

Salutacions 

 

?????? 


