
I CONCURS FOTOGRÀFIC. “MUNTANYA, PAISATGE I NATURA” 
 
El I Concurs fotogràfic “Muntanya, paisatge i natura” que ha organitzat el CEE ha 
estat tot un èxit tant per l’important  participació com per la qualitat de les fotografies que 
s’hi han presentat. El lliurament de premis es va fer el divendres dia 23 de novembre en 
el marc de la 6a mostra de cinema de muntanya i aventura. Els guanyadors 
d’aquesta primera edició varen ser els següents: 
 
Modalitat "Paisatge i natura". 
1er premi: Artemi Bellés Giner (pseudònim Badoc), d’ Espolla amb una foto de l'estany 
de Lers al Pirineu francès. 
2on premi: Irene Casanovas Palaudarias (pseudònim Gavina), de Sant Feliu de 
Codines, la fotografia premiada era feta a Croàcia. 
 
Modalitat "muntanya" 
1er Premi: Xavier Roger i Alsina (xaroalsi)  de Girona. La fotografia era de la Bretxa de 
Roland al Pirineu francès. 
2on Premi: Ada Roig Carreras (Azzo), de  Castelló d'Empúries amb una foto en blanc i 
negre feta en el parc nacional dels Tatres a Polònia. 
 
6A MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA I AVENTURA 
 
Per sisè any consecutiu els dies 22, 23 i  24 de novembre va tenir lloc al teatre el Jardí 
de Figueres la Mostra de cinema de muntanya i aventura que organitza el CEE. Aquest 
any era dedicada a la Patagònia. Eñ dijous ens varen visitar l’Iker i l’Eneko Pou, que 
explicaren el seu projecte: “7 parets 7 continents” que aquest any tancaran amb una 
ascensió al l’Antàrtida on faran l’aproximació en veler, també ens varen presentar una  
projecció de la seva ascensió al Fitz Roy. 
El divendres el mediàtic i també jove Leo Houlding, amb unes projeccions, també s’ha 
de dir, per al meu gust massa comercials, ens va demostrar que és un dels escaladors 
més ràpids del món i també perquè no del més frikis. 
Finalment dissabte hi va haver la projecció de la pel·lícula “Crit de Pedra” de la qual n’és 
protagonista l’escalador alemany Stefan Glowacz, el qual a la nit ens va fer cinc cèntims 
de la seva important trajectòria alpinística que va deixar molt bones sensacions. Ara 
toca ja anar pensant en la pròxima Mostra. Doncs som-hi! 
 
CALENDARI DE REUNIONS PER ALS PRÒXIMS MESOS 
 
Per a aquest mes  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Divendres, 14 de desembre a ¼ de 9 del vespre  
Dimecres,  9 de gener a ¼ de 9 de vespre 
Dimecres,  23 de gener a ¼ de 9 del vespre 
Divendres, 1 de febrer a ¼ de 9 del vespre 
 
Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc, Carrer Poeta 
Marquina (antics jutjats) de Figueres. 

 

 
 
 

Circular per als socis núm. 424 

ACTIVITATS PER ALS MESOS DE DESEMBRE/07 I GENER/08 

15 
desembre 
 
 
15-16 
desembre 
 
 
 
 
 
 
16 
desembre 
 
 
 
23 
desembre 
 
 
 

PIC DE L’INFERN (CARA NORD) 
(Places limitades) 
Informació: Tel. 696 96 94 16  (Juanjo)  
 
SORTIDES DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 
Saltacims. Sortida de Nadal. Tel. 637068237 (Ignasi) 
Saltacingles. Sortida de Nadal. Tel. 670903058 (Maria) 
(Més informació a la pàgina web del Centre Excursionista Empordanès: 
 www.cexcursionistaempordanes.org. Inscripcions al següent correu 
electrònic: saltacingles@cexcursionistaempordanes.org) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 
SANT JOAN DE L’ALBERA. PIC DE SANT CRISTÒFOL 
Sortida: A les 9 del matí a St. Joan de l’Albera (a la dreta del Portús) 
Informació: Tel 972 38 06 76 – 972 25 42 64 
 
SORTIDA EN FAMÍLIA.SANT QUIRZE DE COLERA 
Confirmar assistència abans del 20/12, per encarregar el dinar al restaurant 
de Sant Quirze. 
Informació : Tel. 686 77 74 25  (Carme) 
 
EXCURSIÓ DE BTT. LA SALUT DE SANT FELIU DE PALLEROLS 
Confirmar assistència 
Tel. 972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles) 

 
12 
gener 
 
 
 
13 

 
EXCURSIÓ DE MUNTANYA  I NEU (A CONCRETAR) 
(Places limitades) 
Informació: Tel. 696 96 94 16  (Juanjo)  
 
SORTIDES DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 
Saltacims. Sortida d’orientació a la muntanya. Tel. 637068237 (Ignasi) 
Saltacingles. Sortida d’orientació a la muntanya. Tel. 670903058 (Maria) 

C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 



gener 
 
 
 
 
20 
gener 
 
 
 
 
 
 
27 
gener 

(Més informació a la pàgina web del Centre Excursionista Empordanès: 
 www.cexcursionistaempordanes.org. Inscripcions al següent correu 
electrònic: saltacingles@cexcursionistaempordanes.org) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 
VILAMANISCLE – PUIG D’ESQUERS – FONT JORDANA 
Sortida: A les 9 del matí a l’aparcament de la piscina de Vilamaniscle. 
Informació: Tel 972 50 50 98 (Pitruk) – 972 25 42 64 
 
EXCURSIÓ DE BTT. ZONA DE GARRIGUELLA 
Confirmar assistència: Tel. 972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles) 
 
SORTIDA EN FAMÍLIA. CAP NORFEU 
Informació : Tel. 686 77 74 25  (Carme) 
 

 
PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 

 
 
 
 

LLAA  LLLLIICCÈÈNNCCIIAA  FFEEDDEERRAATTIIVVAA  PPEERR  AALL  22000088  
 
La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha fet públic recentment el 
quadre de cobertures i preus de les llicències per al 2008, que us adjuntem en aquesta 
circular, i  que es poden tramitar a les entitats excursionistes a partir del 26 de 
novembre. Enguany es canvien bona part de les cobertures sanitàries dels majors de 17 
anys, que en línies generals augmenten, i els menors de 16 anys tampoc hauran de pagar
l’assegurança. 
També aquest 2008 continua la promoció de bastons a 17 euros, fins a exhaurir
existències. 
Igual com aquest any, els menors de 16 anys no hauran de pagar l’assegurança, gràcies
a l'acord de col·laboració entre el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC). Fet que va comportar una rebaixa molt important en el
cost de la llicència pels usuaris d'aquesta franja d'edat. 

 Per tant, l’assegurança esportiva per a menors de 16 anys (inclosos) està subvencionada
i oferta per la UFE. 

Aquest fet va comportar una reestructuració de les categories de la llicència federativa, 
que van passar a partir del 2007 a ser les següents: 
 
 

 Categoria Sub-14: Des del naixement fins als 13 anys inclosos. 
 Categoria Sub-17: Dels 14 als 16 anys inclosos. 
 Categoria Sub-18: Federats de 17 anys. Amb modalitats: A, B, C i D 
 Categoria Majors: Dels 18 fins als 75 anys inclosos. Amb modalitats: A, 

B, C, D i E 
 Categoria Supra-75: Majors de 75 anys. Modalitat única (F) 

 
 
Com en els darrers anys, està en marxa la publicació del llibret de llicències, amb tota la
informació detallada de les cobertures i prestacions de les llicències. Aquest llibret es farà 
arribar a tots els federats de l'any 2007 amb l’últim Vèrtex de l’any. 
 
Cal considerar que respecte al Pla de l'any 2007 
 
1/ S’amplia el termini de notificació d’accidents. En cas d'accident els titulars de la 
llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la tarja
federativa en un termini d'una setmana (7 dies naturals), encara que es pugui pensar que 
la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica. Si no es compleix aquest requisit la 
companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d'aquell
accident. 
2/ Les llicències de modalitats A i B, amplien l’àmbit geogràfic de cobertura passant a ser:
Espanya, Pirineus Francesos, Andorra i Portugal. 
3/ Les llicències de modalitat C, amplien l’àmbit geogràfic de cobertura passant a ser:
Espanya, Pirineus Francesos, Andorra i Portugal. 
4/ La Bicicleta de Muntanya (BTT) s’inclou a la modalitat C. 
5/ La modalitat C inclou una nova modalitat: el Canicross. 
6/ S’augmenten les cobertures pels majors de 75 anys respecte a anys anteriors i
s’amplia l’àmbit geogràfic de cobertura passant a ser: Espanya, Pirineus Francesos,
Andorra i Portugal. Els majors de 75 anys han d’acollir-se a la categoria Supra-75.  
 
Terminis de validesa i tramitacions 
 
- Cal tenir present que la validesa de la llicència de 2007 expira el 31 de desembre. 
- La llicència del 2008 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi expedit abans. 
- Es pot iniciar la tramitació de les llicències de 2007 a partir del dia 26 de novembre. de 
2007. 
- Recordeu que, a partir de l'1 de gener, la data de vigència de la llicència és l'endemà
(24h.) de la seva tramitació a la FEEC tot i que físicament el federat encara no disposi de
la seva llicència. 
- Convé tramitar la llicència amb temps a la vostra entitat, i abans de principis d'any per
disposar de cobertura des del primer moment. Penseu en els dies de festes nadalenques i 
ponts. 
 
Per tramitar la llicència Federativa cal que ens feu arribar les vostres dades: nom, 
cognoms, adreça DNI, també les dades bancàries i la modalitat de llicència que
voleu contractar, al correu electrònic secretaria@cexcursionistaempordanes.org  o 
bé a la consergeria del Casino Menestral Figuerenc. Per a més informació sobre les
llicències federatives us podeu adreçar a la següent pàgina web:  www.feec.org 
 


