
 

LA COU DE LA 
LLONGANISSA 

SAFARI FOTOGRÀFIC 



Dia 16 de setembre 
SAFARI FOTOGRÀFIC  

 
Hora: a 2/4 d’1 del migdia 

         Inscripcions: a partir de 2/4 de 12 a la Plaça Josep Umbert 
 
Cal portar:         - una càmara fotogràfica digital 
                          - una armilla reflectora 
                          - ganes de passar-ho bé 
 
Els participants, amb l’armilla reflectora posada, hauran de foto-
grafiar la resta de participants.  
Consulteu les bases al programa de la Festa Major o bé als tríp-
tics que es repartiran durant els dies de la Festa Major. 
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Dia 14 de setembre 
CURSA D'ORIENTACIÓ URBANA 

La C.O.U. de la Llonganissa  
 

Sortida des de la Plaça Santo Domingo, a la tarda just després 
de l'espectacle infantil.  
Arribada a la plaça Josep Umbert  
Inscripcions gratuïtes: 
- el mateix dia abans de la sortida 
- anticipades al local del CESF 
         -dimarts 11 i dimecres 12 de 8 a 9 vespre  
         -dijous 13, de 8 a 10 del vespre  
Categories:  
         MINICOU, per infants acompanyats d'un adult  
         INFANTILS fins a 14 anys  
         ADULTS de 15 a 49 anys -----Homes i Dones  

ANEM A LA MUNTANYA!!!  
El programa del CESF a Ona Codinenca  

de 9 a 10 del vespre. 
 

Ona Codinenca emet per internet:  
 

http://www.santfeliucodines.cat/onacodinenca/index.php 
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Cursa d’orientació urbana dins els actes de la Festa Major. 
Més informació  l’interior del butlletí. 

16 SAFARI FOTOGRÀFIC 

Més informació a l’interior del butlletí, al programa de la Festa 
Major i als tríptics que es repartiran durant els dies de la Festa 
Major. 

22 SOPAR A SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR  

Es marxarà a peu des del local del CESF.  
Inscripció: fins el dia 18 de setembre al local del CESF, previ 
pagament anticipat de 10 euros per fer la reserva.  
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Sortida per nadons a partir de 0 mesos. Hora i lloc de sortida 
per concretar: ho publicarem a la web. 

29-30 ANDORRA—VALL DE MADRIU 

Reunió dia 20 a 2/4 de 9 del vespre  

MINISORTIDA A LA MARE DE DÉU DE LES PUCES 

Membre de la 

Estricadors, 7 ·  08182 Sant Feliu de Codines ·  Vallès Oriental 
e-mail: webcesf@hotmail.com 7 



TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ LA TROBAREU A      

 
 
Us recordem que les botigues d’esports que us indiquem a continuació ofe-
reixen un descompte del 10% a tots els socis del CESF. 
 

                     CAMP BASE                   OXIGEN                            
                     Tel. 93 861 34 04             Tel. 93 865 15 86 
 
                     ILLA SPORTS                  
                     Tel. 93 849 90 10              

DESCOMPTE BOTIGUES D’ESPORTS 

- “COLLA DELS DIMECRES” - Per caminar els dimecres cal que us 
poseu en contacte amb el Miquel Puigdomènech. 
 

- HORARI D’OBERTURA DEL LOCAL:  
                  dilluns, dimarts i dimecres de 8 a 9 del vespre. 
                  dijous de 8 a 10 del vespre.  
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Els encarregats de la Biblioteca del CESF,  
que estan catalogant i ordenant tot el material són:  

 

Pere Vallcorba i Carme González 

    
    

La FEEC posa a la venta  
bastons de travessa telescòpics  

al preu de 17 € el parell. 
Si en voleu, ja podeu passar pel CESF  

a buscar-los. 

PROMOCIÓ FEEC 

Si us agrada la fotografia en general, i la fotografia de muntanya 
en particular, apunteu-vos a la Secció fotogràfica del CESF. 
 
Fem una reunió l'últim dijous de cada mes al local del CESF al 
les 10 del vespre. Parlarem de projectes que us interessin, 
d'exposicions que podem organitzar, i de totes les vostres 
inquietuds fotogràfiques. 
 

Per més informació truqueu al CESF o bé passeu pel local. 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
 

 
GOTES DE NATURA 

 
Una ullada al Parc Natural de  

Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac 
 

A càrrec de diversos membres de la  
secció fotogràfica del CESF 

 
 
Podeu visitar-la al local del CESF en l’horari  
d’obertura habitual. 
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Dia 20 d’octubre 
 

Conferència a càrrec de Joaquim Montoriol  

——————— 
Dia 21 d’octubre 

 24a. CAMINADA POPULAR  
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FEEC 

Sub-14 3,00  

Sub-17 5,00 17,00 Inclou la Revista Vèrtex 

 A B C D E F 

Sub-18 9,40 21,40 34,00 51,60 --- --- 

Major 18,80 30,80 46,70 64,40 429,50 22,80 

Sub-14 4,20  

Sub-17 10,20 22,20 Inclou la Revista Vèrtex 

 A B C D E F 

Sub-18 14,60 26,60 39,20 56,60 --- --- 

Major 28,50 40,50 56,40 74,10 439,20 32,50 

FEEC amb habilitació FEDME 

Segons acord de la Junta Directiva de la FEEC, aquests són els 
preus de les llicències esportives de la FEEC vigents a partir de l’1 
de setembre per a les llicències de l’any 2007. 
 
Les llicències de les Categories Sub-14 i Sub-17 no tenen cap va-
riació i es mantenen els mateixos preus. Recordar també que per 
les característiques de les activitats cobertes (expedicions), els 
preus de les llicències de la modalitat E no tenen cap variació. 

NOTA PELS SOCIS NOUS 
 
Quan us feu socis del CESF cal que la primera la quota la pagueu fent un in-
grés als comptes corrents del CESF: 
La Caixa                 2100-0123-85-0200060193 
Caixa Catalunya     2013-0166-61-0200054714 
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INFORMACIÓ PEL LLOGUER DEL MATERIAL 
 

Per llogar material d’alta muntanya cal ser soci del centre i tenir la llicència de 
la FEEC amb la modalitat corresponent. 
 

El centre no es fa responsable d’altres persones, que no siguin el soci que ha  
llogat  el material.  

RELACIÓ DE PREUS 

Si es vol llogar tendes demanar informació al responsable. 
           

INSTRUCCIONS PER RECOLLIDA I ENTREGA 
 

Es recomana reservar el material amb un temps d’antel·lació, mínim 3 dies a-
bans de la recollida, al telèfon o a la web del centre. 
 

-En cas de sortida el cap de setmana: 
 

          RECOLLIDA: dijous de les 8 a les 10 del vespre.  
 

          ENTREGA: el dilluns de la setmana següent de les 8 a les 9 del vespre. 
 

-En cas de sortida de més de dos dies concretar el dia de recollida i entrega 
 


