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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 111   (14/11/2012) 
 
El passat dia 23 d’octubre es va enviar el missatge següent per correu electrònic a la llista de Senders: 
 
A les últimes circulars us dèiem que per tal reorganitzar la Secció ens cal que hi hagi persones disposades a fer-se càrrec d'algu-
nes de les tasques que comporta el seu funcionament i que també es responsabilitzin de determinats aspectes organitzatius. 
 
Si voleu col·laborar quedeu convocats el proper dilluns, 29 d'octubre, a les vuit del vespre al local social, per parlar-ne conjun-
tament amb els actuals organitzadors. 
 
Si us plau, si penseu venir, contesteu aquest missatge. 
 
A la reunió convocada, a la qual van assistir 16 persones, es van comentar les tasques relacionades amb el 
funcionament de la Secció. En particular es va parlar de la problemàtica que algunes vegades comporta la 
preparació de les etapes per falta de disponibilitat de les persones que actualment s’encarreguen de fer-ho i 
també de la dificultat que presenta la coordinació horària de les sortides pel comportament massa individua-
lista d’alguns senderistes. 
 
Alguns dels presents es van oferir per tal de col·laborar en aquestes tasques i això ja es va concretar formant 
un equip responsable de la preparació i la coordinació de la sortida del proper diumenge 18 de novembre. 
 
En aquesta reunió també es va presentar i comentar un document que actualitza la Normativa per a les Sor-
tides de la Secció que s’havia elaborat l’any 2003. Les dues modificacions més importants que incorpora el 
document són les corresponents als punts 1 i 5. El punt 1 modificat ara diu: 
 
1. Per poder participar a les sortides de la Secció de Senders cal ser soci de l’AE Talaia o d’alguna entitat 

afiliada a la FEEC i s’ha de tenir la llicència federativa corresponent. 
 
Aquesta modificació s’ha fet per tal d’adaptar la Normativa de Socis Temporals aprovada per la Junta de la 
Talaia (2012/03).  
 
El punt 5 fa referència a la no assistència a una sortida quan ja s’ha formalitzat la inscripció. Aquest punt ara 
queda de la manera següent: 
 
5.- Si ja s’ha formalitzat la inscripció a la sortida i per alguna raó no s’hi pot assistir l’abonament quedarà 

en dipòsit per a una futura sortida(1) sempre que la baixa es comuniqui en un termini que finalitzarà el 
dimecres anterior a la sortida. Si no es comunica dins d’aquest termini es perdrà l’import abonat. 

 (1) Aquest dipòsit només es podrà utilitzar en una de les tres sortides següents. 
 
Finalment. Amb data 14/11/2012 s’ha enviat un missatge per correu electrònic a la llista de Senders que diu: 
 
Per tal d'anar concretant les tasques que poden realitzar les persones interessades a col·laborar amb la Secció de Senders hem 
pensat establir unes reunions periòdiques. 
 
Aquestes reunions es faran els dimecres següents a cadascuna de les sortides. D'aquesta manera també serviran per analitzar el 
desenvolupament de la sortida realitzada i planificar la propera. Les reunions es faran al local social a les vuit del vespre. 
 
Així doncs, si voleu participar-hi, quedeu convocats el dimecres 21/11/2012 a les vuit del vespre a la Talaia. 
 
Salutacions i gràcies per endavant per la vostra col·laboració. 
 
Salutacions ???? 


