Les Circulars de la SAS
(Fins I'estiu de 1997)

19

El r•• ull

LES CIRCULARS DE LA SAS

La comunicació escrita habitual entre la SAS i lIurs membres es canalitzava
des d'un principi mitjanc;ant les circulars informatives, fotocopiades - fins I'any
1990 - en un característic paper groguet, i quina periodicitat era irregular.
S'enviaven als socis de la Secció i, de vega des, també als simpatitzants o
possibles interessats en I'ambit de les nostres activitats.
La majoria corresponen a I'esquema d'usuals circulars informatives, i d'altres
al de programes de cursets, d'actes o activitats, convocatories, etc.
A excepció de les darreres circulars, ja realitzades per la Junta de I'any 1997,
la confecció de la circular - sempre a correcuita - era, majoritariament, obra
del Blai Montserrat. El Josep Ma castellví també en gestiona unes quantes, i ell
és el "culpable" de la major part deis "ninots", dibuixos i caricatures diverses,
que periodicament imprimien un somriure en el lector. Les poques fotos
reprodu"ides a les circulars eren de I'arxixu en B/N del Blai. S'estava fraguant
I'esclat deis nous i bons foto-subs de la SAS quines obres molts hem pogut .
gaudir posteriorment en nombroses publicacions i projeccions a partir de finals
deis anys vuitanta .
. Probablement (millor dit: segur), s'hagi "escapat" alguna circular pertanyent
al període d'aquest recull. Si algú en trobés alguna d'oblidada a,grairé que ho
indiqui i que I'aporti per tal d'afegir-Ia al mateix.
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Lleida, febrer 1984
CIRCULAR

1/84

Secció d'Activitats Subaquatlques
del Centre Exc~rsionista de Llelda

1ª ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIO
D'ACrIVITATS SUBAQUATIQUES DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA. ==== = ===== = ===============

DIA: Dimecres, 29 de febrer de 1.984
HORA: A les 21,30 hores.
LLOC: Cafeter1a NELSON (Ricard Vinyes, 5 - Lleida-)
(Al fons i a l'esquerra)
ORDRE DEL DIA:
- Salutació i lectura del Reglament de la SAS-CELL.
Informaci6 per part de la Junta de la gestió
desenvolupada.
Situaci6 de les relacions entre la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona i els
membres de la SAS-CELL.
- Activitats pel 1.984 (els socis poden sugerir
projectes).
Votaci6 per a elegir una nova Junta, o per recolzar la que fins ara ha estat com "constituyent" o "gestora".
Precs i preguntes.
"Despedida y cierre".
IMPORTANT :
Es prega la mAxima puntualitat i assist~ncia.
Preneu, ja ara, nota de totes aquel les qUestions,
dubtes o preguntes a fi i efecte de plantejar-los
a l'Assemblea.
De la mateixa manera fer-ho per ·les activitats i
projectes.
Les persones que no hi vinguin a l'Assemblea, no
surtiran a la foto de "fundadors"
si algd no pot assistir-hi, ll~stima. peró,que ho
comuntqui amb un altre company per tal de delegar
el seu vot.
Amb la confian9a de la vostra
tots plegats un fort "aletasso".

pres~ncia,rebeu

LA JUNTA
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Lleida, febrero 1984
CIRCULAR

1/84

Secció d'Activitats Subaquátlques
del Centre Excursionista de Lleida

ASAMBLEA GENERAL DE LA "SECCIO
D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA".

1!

==================================

DIA: 29 de febrero de 1984, miércoles.
HORA: A las 21,30 horas.
LUGAR: Cafeter1a NELSON (RicardoViñes,5 -Lleida- )
(Al fondo a la izquierda).
ORDEN DEL DIA:
Salutación y lectura del Reglamento de la SAS-CELL.
Información por parte de la Junta de la gestión
desempeffada hasta el momento.
Estado de las relaciones " entre la Sociedad de Exploraciones Submarinas de Tarragona y los mie~
bros de la SAS-CELL.
- Actividades para 1984 (proyectos y sugerencias
por parte de los socios)
Votación para ver si se elige nueva "Junta o para que continue la que hasta ahora ha actuado - ,
como "constituyente" o "gestora". En su caso, elección de nuevos cargos.
Ruegos y preguntas.
Despedida y cierre.
IMPORTANTE:
Se ruega máxima puntualidad y asistencia.
Dudas, preguntas, etc.: tomad nota de ellas para
plantearlas en la Asamblea.
Actividades y proyectos: lo mismo.
Quien no venga no saldrá en la foto de "fundadores".
Si alguien no puede asistir, lástima. Pero que se lo diga a otro compaffero y delegue en él su voto.
Confiando en vuestra presencia, recibid un fuer
te aletazo.
LA JUNTA
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CENTRE
EXCURSIONISTA
DE LLEIDA

23 "f'eb ... e .... "19,.30 ho ... es
Assemblea anual.
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovacló acta anterior.
Informe Junta.
Estat de comptes. Pressupost.
Renovació carrer.s amb exposlcló de programa.
Precs i pregunt":;..;.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:

2.
3.
4.
5.

ES ~REGA L'ASSISTENCIA DELS
MEMBRES DE LA SAS-CELL.
ENS TROBAREM ALLI I, DE PAS,
GAUDIREM DEL,TAMB~ NOSTRE,
LOCAL SOCIAL.
ANEU-HI ENCARA QUE SIGUI
MES TARD.
GRACIES.

SE RUEGA LA ASISTENCIA DE LOS
MIEMBROS DE LA SAS-CELL.
NOS ENCONTRAREMOS ALLI, Y AL
MISMO TIEMPO ESTRENAREMOS EL
LOCAL SOCIAL, YA ALGO NUESTRO.
ASISTID AUNQUE SEA MAS TAR
DE.
GRACIAS
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Secció 'd'AcHvitols Subac¡uatlquCG

Uleida, 26 da Septembre de 19B4

del Centre Excursioni sta de Lleida

Paeria, l3,1§.

'

LLEIOA

CONVOCATORIA

Per complimentar el Punt 7 g de les Bases der
Concurs d'emblema de la SAS-CELL (publicades al bui
lletí del CELL de juliol!agost), es cronvoca tots
els membres de la SAS-CELL per

constituir~e

en Jurat

per l'elecció d'un emblema d'entre els presentats ,
la qual cosa

t~ndra

lloc al local social (Paeria -

13, lQ ) el proper dia 4 d'octubre, dijous, a les 21 hores.
Es prega la maxima assistencia, donss és

impre~

cindible l'opinió de tots els membres de la SAS-CELL
en les deliberacions.
Puntualitat, si us plau.

RECOROEU;:
OIA:QUATRE O'OCTUBRE, OIJOUS
HORA: A LES 21 HORES (LES NOU DE LA NIT)
LLOC: LOCAL SOCIAL CELL (PAERIA,13,1~)
UlPRESCINOIBLE: !PUNTUALITAT!
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Lleida, 3 de Decembre 1984
CIRCULAR 3/84
SEcero D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES

DEL
CEIfl'2E EXCURSIONISTA DE LUIDA

paeria,1J.ll. 25007

LLEIOA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIO
D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES DEL CENTRE EXCUR
SIONISTA DE LLEIDA.
S A S - C E LL
•
=================---=========--=====

CONVOCATORIA
~:

Dijous, 20 de decembre de 1.984 •

HORA: A les 20,30 H. la primera convocatoria, i
a les 20,45 H. la segona.
LLOC: Local social al Centre Excursionista de Lleida,
Paeria, 13,1ª. Lleida.
ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovaci6, si s'escau, de l'acta de l'assem
blea anterior.
2.- Memoria 1984.
3.- Situaci6 Tresorer1a.
4.- Guotes i Pressupost pel 1985
5.- projecte d'activitats - 85
6.- S.E.S. - T1tols pendents
7.- Pregs ipreguntes (i el que fassi falta ••• )

IMPORTANT
Si al~ no pot assistir-hi, que ho comuniqui
amb un altre company per tal de ésser . representat a l'assemblea.
Mts IMPORTANT

Pels que aguanten l'espelma, és molt important '.
la vostra assist~ncia.

• • • •
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SEC'CIO O'ACTIVITAT$ SUBAQOATIQUES
.

DEL

CEItI'2E EXCURSIONISTA DC LUIDA
Paerh,13,l',25007

LLEIDA

CIRCULAR 01/85
GENER

1.985

RESULTAT DE L'ASSEHBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL

El passat 20-12-84 i a les 9 de la nit en segona convocatoria i
essent presents o representat9 nou membres de la SecciO es celebrA -

aquesta Assemblea General

Ordin~ia,

sota l'ordre

del dia que Pigu-

ra a la convocatoria que us feu tramesa a prirners de desembre passat.
Llegida l'acta de l'assemblea anterior, la qual fou aprovada, es

Peu l'exposiciO de les activitats realitzades l'any 84 per la SAS- CELL, que extractades sOn les segUents:
- Stand al Nadal 83 Fem-lo nostre (palau de Vidre)
- ProjecciO a la Creu Roja
- Els Dijous Subaqu!tics
- Concurg d'embleMa

Sortides a la Costa Brava
Programes a la rMio
- ColocaciO Primer Betlem SUb.
Es pass!

balan~

a l'estat de comptes, els comprovants dels quals

queden a disposiciO del. qui ho vulguin.

Es Pa esment dels diners

que.el CELL ens deu.
Quan a les quotes de la SecciO pel 85 Pou aprovat el segUent:
SAS
200 pts/me.
Targeta Federativa 85
Quota CELL
•• ,

2400
825
18001 ( 20001)
5025 1 ( 5225 1)

La quota del CELL pot

~sser

que en lloc de les 1,800 de l'any 84

pugi a 2.000 a l'ány, si aix1 s'aprova a l'Assemblea General Ordin!ria del CELL del proper 24 de gener (a la que "teniu" que assistir-hi).
Una qUestiO important, i que
la SAS,

~s

tamb~

Pou aprovada a l'assemblea de -

la que estableix que d'ara endavant les quotes de la SecciO

seran de pagament anual, excepte per les altes que es vagin Pent.

Es

a dir, que. els membres de la SAS-CELL que abonaven la quota trimestral

1
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ment, rebran el cArrec anual.

Cal recordar el. que no tenen dornici

liat el pagament de les quotes a

trav~s

a passar per

·~ntanilla·

d'un banc o caixa que pensin

al local del CELL per tal de fer-la efecti

va.
ACTIVrrATS PEL 85:
Per cOll1el19ar diguem que .entint-ho molt la SAS-CELL no podrA

re~

litzar aquest any un curset per a bussadors esportius de 21, i no
~.

massa segur tampoc per l'any vinent (encara hi ha alguna esperan-

<;a).

Contactes amb la FECAS i una reuniO a Barcelona amb el Sr. Faz,

Delegat Territorial de la ENBAD (Escuela Nacional de Buceo AutOnomo
Deportivo) ens ha fet prendre aquesta deci.iO. Els motius sOn un xic
variats: econOmics (en general massa car pels cursetistes), de pers2
nal docent (fer' venir un instructor i monitors encare ix

tamb~

el CU!

set), de material (caldrla llogar botelles, regulador., etc •• ),i ,
pot

~sser

el

m~s

e.sencial, manca de suport humA .uficient pel nom--

bre de socis de la SAS-CELL que hara hi som, dones no es veu manera
d'aconseguir un mlnim de 10 O 12 persones qualificades que sOn preci
ses pel de.envolupament del curset (sense comptar instructor i monitors), que hi siguin durant tots els caps de setmana que
curset.

dur~s

el

1 com podreu entendre el. quatre de sempre no sOn prou ••

Curset de cabussament en Apnea (buceig a pulmO lliure)
Es molt probable que s1 pugui realitzar-.e un curset d'iniciaciO
a láctivitat subaquAtica, i concretament d'immersiO en Apnea; seria
un curs 'homologat per l'ENBAD, encara que el Jet d'obtenir el certi

Picat dAptitud,o el diploma, no confereix cap avantatge especial a
lIhora de fer un curs d'escafandrer, perO s'haurA adqu,irit l'aquati
citat que permetrA afrontar un curs d'escafandrer sense cap problema.
CUrset de reciclatge i de promociO per ascendir de categoria Sub.
Si s'escau, es realitzarA un curset

p~

renovellar els coneixe--

ments que no hem d'oblidar, referents a les qUestions de la fisica,
fisiopatolog1a, etc .... , relatives a' l'immer.iO amb escafandra

aut~

noma, aix1 com cercar el domini en el cllcul exacte de les descom-pressions, immersions succesives, llac! de muntanya, etc ..

Molt convenient ser1a aixO pels que volguessin fer l'examen per
Primera o Monitor, ja que la part teOrica !s for<;a forta.
OperaciO
M~s

·Moncort~s".

endavant serA presentada oficialment aquesta activitat con--

sistent en l'estudi i l'observadO de l'estany de Moncorth '(aprop-

2
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de Gerri de la sal) i que pot arrivar a durar alguns mesos.

SerA tot

un repte per la SAS-CELL.
Els Dijous SUbaquAtics - 85.
Amb

obtinguda amb els Dijous Subaqultics - 84 la

l'experi~ncia

CELL projecta una nova ediciO pel 85,
al sistema del 84.

SA~

amb algunes variacions respecte

Les sessions tindran un caire essencialment divul

gatiu, que confiem mereixi la vostra coi.laboraciO.
Sortides colectives.
Estan projectades dues sortides "institucionals" a la Costa Brava,
cuna per Setmana santa i l'altra pel setembre.
ciativa sien poden

f~

moltes

perO

amb la vostra ini

m~s.

EstA en fasse d'estudi alguna sortida a "l'aigua d019a" a
m~s

de les de
Tamb~

m~s

a -

Koncort~s.

estA previst un possible descens per les aigUes d'un sector

d' algun riu.
D'altres activitats.
A titol informatiu, i

perqu~

recolseu les que

m~s

us interessin:

- Projeccions a diferentes entitats.
Col.laboraciO a la Setmana d'Arqueologia SubaquAtica a cele
brar a Lleida per la Universitat.
InstalaciO del Betlem per Nadal.
REUNIONS DE JUNTA DE LA SAS-CELL
Queda in.tituit que cada segOn dijous de cada mes serA dia de

ju~

ta de la SAS-CELL, reunint-se al local social, i a 2/4 de 9 de la nito
A les reuníons de Junta hi

SQU

tots convidat!.

!s a dir, son obe!,

tes a les Yostres opintons i proposte., encara que el vot el hi tin-dran els que composen la Junta.
La vostra

pres~ncia ~s

important.

Els que sigueu de la Junta, si us plau, teniu-ho presento

SOPAR SOCIAL

====--==--=
K~S

endavant, ja buscarem la data, igual que l'any passat hem de -

reunir-nos al voltan d'una taula i fer petar la xerrada.
Sembla

l'~ica

manera d'aconseguir un "quorum" de la SAS-CELL.

LOCAL SOCIAL

===aJ;:===

Ja estan en marxa les obres que permetran que en no ma .. a temps ..
disposem
3
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d'una habitaciO acollidora al cau del CELL.
AtenciO: qui abans del Sopar Social no hagi visitat el local social (Pl. paeria 13,1. -de 8 a 9,30- preferentment dijous), no tin-drA dret al postre.
(A veure si amb una mica de coacciO ••••••• )
SALO NAUTIC

===-=~===-

Del 19 al 27 de gener teniu a Barcelona el salO Nautic a la vostra disposiciO. Hi ha mol tes coses per xafardejar. Visiteu els stands
de les cases de

mat~ial

Sub, el de la PECAS,

l'~posiciO

de fotosub,

i volteu tots els racons i stands. Apart de cansar-vos , us ho passareu bastant

5E NDY12 0

b~.

DOCJ1MENTACl2_§~~

Pareu de compte amb la caducitat dels vostres documents sub.
Pixeu-vos-hi

b~,

i si cal renovar quelcom comuniqueu-li, de moment,

a en Blai Montserrat, qui us dirA qut! caldrA que aporteu pels trAmits.
"CONTRAST", REVISIO BGrELLES

========-==--=====

Recordeu que cal contrastar les botelles abans de 5 anys
nat 3) de

l'~ltim

(recom~

contrast que Eiguri gravat a les mateixes.

Els botellins del "xaleco hidrostatic"

tamb~

cal revisar-los.

Pel contrast alguns les envien a Tarragona (PAmies, Aquasport) ,
d'altres a Barcelona (NautitracciOn, BarragAn, PlujA, etc ••• ),i d'al
tres no sabem com s'ho fan.

TARGETES FEDERATlVES 85

======================

Estan en trAmito

Esperem rt!breles ben aviat.

FINS ARA.

4
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CIRCULAR 02/85

08 FEBRER 1985

ASSEKBLSA GBX&IlAL EXTIlAORDIBAIlIA DB SOCIS DEL C.B.LL.
ATENCIO:

tar

VEUIlE BUTLL8Tl DEL CENTRE BXCURSIONISTA DB LLElDA DE FEBRER-85

Es

tor~a

b~

el que al11 es digui i ter constar el vostre vot en la candidatura

important la vostra assist'neia a dita Assemblea, dones cal escol
m~s

adient a la tasca de la SAS-cELL.
De

debO

~s

Úlportant dOnAt que podría

~s5er

perill!!s la integritat de

1 ...

SAS coa a tal dintre del C.E.LL ••
US hi esperu.
REUNIONS DE JUNTA DI LA SAS-cBLL

SoIs recordar-vos que els segons dijous de cada mes, a partir de 2/4 de 9
del ve!pre, son die! de Junta de la SAS.

Tots hi sou convidats i les vostre

i?ees. puers i projectes seran benvinguts.
T ARGETES FEDBRA'rlVES 1.985

Ja sOn aqu1: i van essent distribuides .. ma, dones el parer de la Junta !!s
centrari a enviu-les pel correu. Ko obstant, si al911 aix1 ho desitja i no _
l'ha rebut eneua, que. ho lassi
pez" ccn~tar

s~er

.e n Blai Hontserrat o Josep HI castellvl

l'entrega de la .ateua.

CAIlHET CELL 1< SAS 1.985

S'adjunta earnet del

CBL~

i de la $AS (tot .. l'hora) pel 85. per tal d'aco~

pmyu a la resta de la vostra documentaciO Sub, i poder acreditar la vostra eondicl0 de ,ocis del CBLL.
UNA NOVA REVISTA SUB:
Taab~

°H1lllDO AZULo

s t adjunta targeta de suscrlpeiO per la nova revista "HUN.oO AZUL". el!.

pee11iea del .on sub i que sembla vol tirar amb
bi han al mereat.

m~s for~a

que les que fins ara

FINS AltA.
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Centre Excursionista
de Lleida
Club d'Esqul de Llelda
Camping Caravanlng Llelda

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS

SRS. soels

FEBRER 1985

Olpbelt L.gal L· 39 -'958

"

Assemblea general extraordinaria de SOl:is
DIA 28 DE FEBRER AL NOSTRE ESTATGE SOCIAL
La Assemblea General Ordinaria celebrada el propassat dia 24
de gener decidí ajornar la el.lecció de la nova Junta de Govern, donat
que es presenta una candidatura fora del termini que assenyalen els
nostres estatuts,
Per tant, es convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIS, que tindra lloc als locals del Centre Excursionista de
Lleida, el proper dia 28 de febrer, dijous, a les 20 bares en primera
convocatOria i a les 20'30 bares en segona convocatoria, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.

Renovació de Carrecs de la Junta Directiva,

2,

Exposició del Programa d'Activitats,

. 3,

Pressupost per l'any 1985.

4,

Precs i preguntes.

Les llistes amb les candidatures presentades per formar la Junta
de Govern seran presentad es amb anticipa ció al nostre Local, i exposades per fer-Ies públiques.
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Amigos todos de nuestro Mundo Azul:
Nos "complace poder comUllica.rte lA próxima aparición de una llueva revista
denom.inada ~Mu.ndo AzuJ', Nacida de la necesidad informativa que precisan las
personas que se dellic&D a u.n8 actividad o deporte. en nuestro caso todo 10 relaciona·
do con el mar y COn el mu.ndo subacuAeico.
Las tentativas de crear una revista dellicada a los amantes de las actividades
subacuáticas jamás se ha coD.3olidado. incumpliendo las apariciones periódicas a las
que se b..abia comprometido con los suscriptores y con lAs firmas comerciales que le
bablan confía do su publicidad
La gestión de esta nueva revista no se basará en la buena voluntad ni en la
improvisación. Con una dirección seria y un consejo democrático se darán cabida a
todos los temas.
Los responsablea de oCMundo ..uul, som03 personas con una larga experiencia
dentro de lAs actividades subacuáticaa y con nosotros colaboran un gran equipo
formado por las mejores plumas. cámaras y arpones. submarinos de toda España
Creemos hace falta WlB revista que no sea de WlB sola regjón. que nOS una a todos.
que deje de ser de unos.POCO-' y pase a ser de u.nos muchos.
A ti amante del mar y de 1a.s actividades subacuácicas. obtendrás muchas más
satisfacciones. siempre y cuando estes illfonzuulo de:
- Material subacuátioo.' novedades - banco de pruebas· tase comparativos
- Inmersiones en .m&1'tlS espaiJoles
- IDIllersiones en lll4.l'$S tropicales
- InmersJ'ones en agua.s dulces
- Biología marins
- ForograJIa submarina
- Cua submarina
- Arqueología submarioa
- Técn.icas de buceo.: apnea y escafandrismo
- Medicina subacuápca
- 'Embarcaciones para la práctica de la3 actividades subacuáticas
- Buceo profesional
- Incidente o accidente
- Noticias
- Cartas a la revista
- Bolsa venta de material. mercado de ocasión
- Listado precios ma.terial
- Acuaro.tllia
- Fichas gula coleccionable de !as mejores 1.n.mersiones en costas espa.ñolp.s
- Ingen.ieria subacuAtica
- Malacología
- Bricolage
- Orientación subacuática
- Natación con aletas
- Concursos y competiciones
- Vi1l.jes
- Historia de lB inmersión
- Biblioteca del mar
- Consultorio técn.ico
- Fichero coleccioll8ble de peces
- Encuestas y estadisticas subacuáticaa
- ln.formaciones facilitada.s por 103 Clubs .
- InJ'ormaciones facilitadas por las Federaciones
- Ecología
- Aventuras y expedicioIles
- Información salones náuticos D.&Cionales y extranjeros
.- Naturalismo
- Submarinismo militar
- Salvamento y socorrUmo
- Temas piratas y tabues
Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias y esperamos tu total colabora·
ciÓn en rodos los aspectos:.reportajes. noticias. COIlCurSOS. etc.
Os queremos ofrecer toda la actuaJid&d 8 iaformación de nuestro

-

6 ejemplares al año
suscripción anual 1.350 Ptas.
precio por número 250 Ptas.
tenemos preparadas camisetu para los primeros suscriptores

- I.aformación y suscripciones:
A panado de correos, n.o 32.264
, .... "1

·ln .,

t
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CIRCULAR 03/85

""

a;)tl' RJ: Ilt:\fISICIIISTA DI LLEIM.

05 MARe 1985

RESULTAT DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CELL, DEL 28 DE FEBRER.
Per unA

difer~ncia

de deu voto (47 a 37) fou elegida com a nova Junta de

Govern del CELL l. candid. tura enc.pcalada per en Joep Lluis GAzquez i pon. ,
que en eséncia ve

~

ésser una reelecci6 de la Junta anterior .

Poren aprovades les quotes: 2.000 pt •• l'AnY pel CELL.
Aix! done., la quota pels membres de la SAS-CELL pel 1985 (tal com pre-veiérem a la Circular 01/85) sera la segUent:
SAS
200 pts/me.
Targeta Feder.tiva 85
Quota CELL
••••

2.-400
825
2.000

(600 per trimestre)
(500 per trimestre)

Aleshores, els que no tingueu domiciliat el pagament per banc o caixa, i

pagueu per fine.trella a la Secretaria del CELL , ja podeu passar afer-la
efectivA (quan aban. millor).
SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL
AtenciO.

Preneu bona nota.

OlA: 16 de marc, di.sabte .
LLOC: C.l Mol!
HORA: 9 del vespre
MENU: Aperitiu, SOpA de peix, carn amb bolets, postre, café, pa i vi • .
(Del xampany j. em parlarem••• )
PREU: 1.500 pt. per cap.
Per reservar , tan si veniu soIs com si porteu acompanyants (marits, mullers,
Eill!, compromés, etc •.. ) teniu que trucar abans del dia 13 de marc en un d'a--

quest. telMons:
24 96 71
24 18 88
2-4 69 05

. . .

Blai Montserrat
(nits, a partir de les 10)
Jo.ep HI Castellv! (
" " ")
Josep Solans
(és un bandarra. No · el tr~
bareu mai ••. )

PRESENTACIO DE LA 'OPERACIO MONCORTES'
El proper 21 de marc A 2/-4 de 9 del ve.pre , .l local social hi tindrA lloc
la presentaciO de dit. activit.t.

Es.ent els membres de la SAS els possible-

ment més interessAts en aquesta ·Operació" caldria que que no hi faltessiu .

.../ ...
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Moncortés és un estany proper a Gerri de la Sal el qual, per les primeres
observacions ePectuades, presenta gran! possibilitats dfestudi, especialment

subaquAtic.
La tasca durarA, de segur, alguns mesos.

"MERCADILLO - SUB"
S'ens ha suggerit obrir aquest apartat en aquesta circular periódica de
la SAS-GELL per tal de que el. interessats en vendre o comprar qualsevulla cosa de material sub de segona mA aix1 ho puguin ter:

ES VEN :
12x 2

Nemrod. Casi nou. Molt poques inmersions.

Preu a tractar.

Josep M' Abadia, teléfon 20 17 80 (hores

1

BIBO

de ranxo).
CACA SUB

PESCA SUB

Els que vulguin que la SAS-GELL el. hi soliciti la Llicéncia per practicar legalment la pesca submarina cal que ho -comuniquin, de moment, a en 8lai

Hontserrat.

Aquesta llicéncia caduca cada any (cada any cal repetir el trA-

mit) i, de moment,

~s

de franc.

ALTRES COSES
- Recordeu que els documens sub caduquen als cinc anys, i cal tenir-los

tot. en regla.

r del contrast de les ampolles: "lo mismo digo".
Els que vulgueu fer algun curset de patr6 d'embarcaci6 podeu adre9ar-vos
a: Reial Automóvil Club de Catalunya, o bé a l'.Academia Practica.
Al local social 'hi han preus de material sub de diEerentes cases comercials .que ens han estat tramesos per correu .

"- RECORDEU:

16 DE MARI(

"SOPAR SOCIAL" •

A reveure.
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CIRCULAR 04/85

S[CCIO O'ACTI\'JTAfS SUIlAOOAflQUts

DEL
crlrl'fU E:XC\JRSIOHISTA Dt l.ttlOJ.

"ur 1 .,11~1' . 2$007

27 MARC 1985

1.1.UD.A

SOPAR DE LA SAS ~CELL
Tal com era previst, el 16 de
social de la nostra Secció.

mar~

, dissabte, fou digerit el

so~ar

-

Entre membres de la SAS i acompanyants forem

setze els qui vam passar una bona estona mastegan, rient, petant la xerra

da" •• ,entre d'altres coses.

Després de la xampanya i els brindis de r i -

gor, el nostre President va intentar, fins conseguir-he, fer un breu discurs en el que va explicar als assistents la situació de la prActica de les activitats subaquAtiques a les aigUes continentals amb relació amb
les normatives legals existents, aix1 com els contactes que es mantenen amb "l'administració" per tal de clarificar l'interpretació de la nostra
tasca en aquests indrets.
Tet seguit es va prejectar una
referent a l'aigua

dol~a,

pellicu~eta

i unes diapositives, tot -

i especialment de Mentcortés de pallars.

SORTIDA COI.LECfIVA SETMANA SANTA
LLOC:

L'Estartit - Illes Hedes

DIES :

Del 5 al 8 d'abril

COORDINADOR 1 INFORHACIO: Raimon Serra.
PROJECfE "OPERACIO

Teléfon 202704.

HONTCORT~S"

El passat 21 de

mar~

s'efectuA la

presen~aciO

d'aquest projecte a

lte~

Va projectar-se un grapat de diapositives i un

mini~etratg~

els qual. foren acollits amb for9a d'interés pel. assi.tents.

Els permi--

tatge social.

sos i autoritzacions per poder dur a terme dita activitat ja han estat s01
licitats i esperem la contesta dun moment a l'altre . Us tindrem assabentats.

MATERIAL SUB - PREUS
De nou us recordem que a l'estatge social hi han llistes de preus de diverses cases comercials on hi figuren gran quantitat i varietat d'arti-cles per les activitats sub.

Els interessats al. productes de la firma GSD recordeu que en Josep Lluis Noguera, membre de la SAS, és representant

~

Lleida de dita marca

Si es fan comandes en grup d'article. GSD es podran obtenir pel seu preu
neto

",1" ,
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PAGAMENT DE LES OUarES
En. comuniquen de la Secretaria del CELL - de part del Senyor Tresorer que falta gent per pagar les seves quotes, els quals no tehen domiciliat en
banc o caixa el seu rebut i que han de pagar-ho directament a Secretaria
del CELL.
La Junta us aconsella domiciliar el pagament pel banco per aixO adjun-tem,als que no ho tenen domiciliat , una butlleta que degudament complimentada han de fer arribar ben prompte a dita Secretaria.

?eró, si no es vol

domiciliar s'ha de passar a pagar-ho quant abans millor.
EP!
- Us ha caducat l'ultim contrast de les ampolles d'immersió?
-

I

la documentació, la teniu al día?

- Recordeu que hi ha Junta oberta els segons dijous de cada mes, a .
2/4 de 9 del vespre?
- Sabeu que l'estatge social és obert de dillums a divendres de 8 a
10 del vespre?
- Sabeu que ja som 21 socis a la SAS-CELL?
?

A

reveure

StCCI O D'ACTtvlTATS 3UlAQDA1lQUU
DtL
Cl"/(fit! tJ:CUUIOHISTA Dl LUIDA

"&.tr i. ·,lJ," ,

2~007

LLUD.A
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SECCIO D'ACTIVITATS SUBAOOATIOUES
DEL
CE)(l'RE EXCURSIONISTA DE LLtIDA
paeria,13,1'. 25007

CIRCULAR 05/85
27 HAIG 1.985

LLEIDA

SORTIDA COL. LECTIVA
Es va realitz ar per Setmana Santa la so rtida col.lectiva progr amada per la SA$-CELL a l'E starti t . Es gaudí d'un temps i mar acceptable (més o menys) i es van fer tres immersions. Ens ho vam pa ssa r rebé (el s que hi vam ana r.. . ..
els
demés no ho sa bem).
DIJOUS SUBAQuATICS - 1.985
En Josep H! Castellvi és el coordin ado r deI s "Dijpu s SubaquAtics de la SAS-CELL" d'aquest any, i que com l'any passat ompliran els vespres deIs dijous de
jUliol i agost.
Com és ll ógic, t o ts hi sou convidats a participar activament (he dit convi-dats, no cornminat s .... enca ra).
No us hi vo lqueu tots de patac .. .
Comuniuq e u-li e n Jo sep H! Qua l sevol idea, tema o sug gerenc ia que us semb li d'interes, si us plau.
"OPERAClO MONTCORT F.:S "
Hed i Natural (aba ns lCONA) ens indica que fins se t embre no podrem iniciar la
tasca d'investi gació i observació de l' es tany de Montcortes de Pall ars . Pe ro. te
nim permis ver bal per poder-hi anar els dilluns, dia de des c ans de pesca, posantho en coneixement del e ncarreg at de Medi Natural al Baix Pallars. Si algú vo l
anar-hi, ha de dir-h o al Sr. Pre side nt, qui far a la gestió.

=

PRIHER CURSET D'IHHERSIO A PULHÚ LLIURE DE LA SAS-CELL
Com podreu veure a la propaganda adjunta, ja esta en marxa el c urset d'ini-ciació a les act ivi tats sub, primer que ' es re a lit za a les Terres de Ponent.
Ja podeu fer corre la ve u.
Seg ura me nt coneixereu algú intere ssa t e n fer un
curset d' aquest tipu s . Remeteu-Io al I O'cal socia l on podra informar-se i pre-in~
cribir- se. Faci lit e u-li l a informac i6 de que ja dispo se u.
•
També, s i sou bussadors amb esca fandra autónoma podrieu fer el c urset per tal
de perfeccio nar el vostre buceig en apnea; i sereu be nvinguts per ajudqr al Moni
tor qu e impartira l es clas ses. especialment a les sessions de pisci na i mar. Us
hi espet:'em!

=

ÚLTIMA HORA
At e nció tothom:
El se nyor Tresorer del Ce ntre Excursionista de Ll eida ens acaba de passar un a
' relació deI s morosos de la SAS-CELL, la qual es forca "esgarrifadora ".
Com podeu su po sar, si el CELL no cobra aquestes Quotes la SAS - CELL no veu niun duro, i per tant cada dia és més pobra , i els diners ens fan f orca falt a per tirar e ndavant la Secció i la seva tasca (la ta sca no és un ba r ... sino l es activitats i el compromis divulgatiu de la SAS-CELL).
Moro sos I : és la mill o r oca s i 6 per recuperar l' eq uilibri esp iritual que teniu
mermat per la vostra si tu ació l
Estem a mb vosaltresl Sortiu d'aquest negu it que
no us de ixa viure e n paul

- Reunions de Junta el segon dijous de cada me s, a le s 20,30 h . . Obertes a la vos
tra participació . Recordeu-ho . Espec i a lment e ls de la Juntal I I 11 .
- La present circu lar no ha pogut sortir abans perque el Consell de Redacció té examens. S'agraeix la vostra comprensió ...

...

1 prou.
en.

N
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES:

r

CURSET
·D'IMMERsrO
...

ER

A

PULMO LLIURE

~6Q~iB

Lh

CENTRE
EXCURSIONISTA
DE LLEIDA.

SECC lO
D'ACTIVITATS
SUBAQUATIQUES.

JULIOL 1985

--------

12
8 9
15 16
22 23
2930

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 '27 28
31

INFORMACIO 1 INSCRIPCIONS:
Lloc: Secretaria del CELL, Paería 13.1! . LLErDA
TellHon 242329.

De dilluns a di ve ndre s , de 8 a 9.30 vespre.
,
PRE~NSCRIPCIO OBLIGATORIA ABANS DEL OlA 21 DE lUNY

======================================:s======_===

CALENDAR! SESSIONS CURSET:
TEORIQUES: - Dies 1.2.3.4.5 i 6.
- Hora: de 8 a 9.30 vespre.
- Lloc : CELL. Paeria 13,1!. Lleida.

PREUS:
Pre-inscripci6
Socis CELL
1.000
Socis SAS-CELL
NO SOC IS
1.000

2ón : pIac

Total

, .500

2.500
500
3.500

500
2.500

I Nr O R ME U - V O S - H 1
====== 3 ~== === ==== ===== == === ==

PISCINA: - Cíes: 8.9.10,11 i 12 .
- Hora: de 7.30 a 9 vespre.
- ' LLoc: Les Basses (l'Olímpica)
MAR: - Dies: 13. dissabte per la tard a.
21. diumenge pel mati.
28, diumenge pel matí.
- Lloc: Salou

COL.LABOREN:

LA PAEnIA

ORGANITZA:

,~~

Secció d'Activitols 5uhoquatiques
del Centre Excursionilta de lIeida

AJUNTAMENT DE llEIOA

(SAS - CELU
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REQUISITS INDISPENSABLES PER PODER FER EL CURSET, SEGONS EL
REGLAMENT DE L' E.. N. B. A. D. (ESCUELA NACIONAL DE BUCEO AUTONO

~Q=~~~Q~r~~Q~~=============================================

- Edat mínima : 12 anys.
- Permís del .. pare o tutor pels menors ·de 18 anys.
- Certificat .medic (model FEOAS,el facilita la SAS-CELL).
Saber nedar· amb sol tura un llarg de piscina .
- Estar federat i ser soci d'un Club o Secció federada.
(Tant la federació com la quota de la SAS-CELL son incloses al preu del Curset).
- Cal portarulleres, tub, aletes i cinturo de ploms,
(vestit isotermic opcional).

1 2 3 4 -

5 -

6 -

7 -

8 9 -

10-

El certificat medíc cal entregar-lo abans de les sessions
de piscina. ~s imprescindible per continuar.
El segonplac d'inscripció caldra fer-lo efectiu abans de
les sessions de piscina. ~s imprescindible per continuar.
Els desplacaments o viatges son a carrec deIs cursetistes
(viatges en grup, cotxes partic~lars, etc.).
El carnet-certificació que s'atorgara als que demostrin la seva aptitud sera reconegut per la Delegació territorial
de l'E.N~B.A.D. a la FECAS (Federació Catalana d'Activitats
Subaquatiques) .
La validesa de dit carnet-certificació sera vinculada a la
possessió de la llicencii federativa de l'any en curs, la -qual cosa implica que cal ser soci d'un Club o Secció federada (la SAS-CELL en aquest cas).
Els qui no tinguin el material necessari pel curset (ulle
res, tub,aletes i cinturó de ploms), poden esperara la pri=
mera sessió teorica on es parlara de les característiques -d'un bon equipo
Els cursetistes que,per qualsevol motiu, no hagin pogut realitzar les proves o demostrar l'aptitud mínima, seran pos
teriormenf convocats per tal de buscar una data de setembre
per reaiitzar noves proves.
.
Qualsevol discrepancia o novetat no prevista sera resolta
per la Junta de la SAS-CELL.
La SAS-CELL no assumeix cap responsabilitat de tutela, ni
de l'actuació deIs cursetistes que esdevinguis en alguna mena d'incident o d'accident no imputable a l'organització, se
gons la normativa vigent a l'efecte .
Tant a les sessions de piscina com a les de mar hi sera present un ATS o Socorrista.
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HeclO D'ACTIVJTATS 'O&AQCJJ.TtQCIts
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CIRCULAR 6/85
26 JtlLIOL 1985

an-u UCVISlotrtSTA DI 1.UlDA

Ier CURssr D'IMMERSIO A PULMO LLIURE, INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQUATIQUES.
I."'.C'I'I A

Il~ ••

1"

---

Durant el mes de jUliol s'ha estat rea-

".,un ) wuo.o ." .... \

D'

CUKSET

IHMERS¡()

litzant aquest primer curset d'iniciaciO

A rULHO I.LIURE

a les activitats subaquAtiques de la SAS.

~e>Q~(;@

L'organitzaciÓ del curset estA satisfe-

LlllL~CL

~' ..........

'O

~,

- '-

~I{('.'-.
111""'
"\::1
IhU-H
':>¡'
..............

.... "

- _ .. _- _ .. .-

.- : .

.:~_

....

La inscripciÓ

fou de setze cursetistes dels quals alguns
han tingut que deixar-ho per qüestions de

I~~="~~~.:~;~::

.=- i;'":;;;.~L~~. - I,co.;,~ :..:::~.

ta per l'éxit del mateix.

=

I

feina o sflut.
Les sessions teóriques, les

m~s

feixu--

gues, ensem9 les més importants, van ésser
realitzades a llestatge social.

Les ses-

sions de piscina, més distretes i refres-

cants', grAdes a la col.laboraciÓ de

La

Paeria, es desenvoluparen sense cap mena

de problema a l'Ol1mpica de Les Basses.

,.'

Cal agrair a la ' Creu Roja els -

serveis del socorrista que ens hi va acompanyar aquells díes.

1 les da-

rreres sessions, les de mar, slhan estat realitzant al Racó de Salou

(Port Pirata per alguns) 3mb una mar bastant acceptable.
En Dlai Montserrat fou el director del curset: Rom creu que ha estat
sorprenent el rApid aprenentatge per la gran majoria deIs cursetistes, i
els que no han pogut, de moment, aconseguir el nivell general ho compensen amb . un gran entusiasme que

e~s

permetrA, ben aviat, el domini bAs1C -

de les técniques a poc que les practiquin.

Cal indicar, peró, que els -

que més s'hi han sorprés han estat els mateixos cursetistes, dones molts
eren els que no creien poder fer mai les immersions que han estat fent.
La realització d'aque9t CUrset no hauria estat tampoc possible si no
fos per la col.laboració directa i voluntAria d1alguns membres de la

se~

ciO que han regirat al seu temps més o menys lliure buscant uns minuts -

per tal de poder participar tant · a la piscina com al mar: Josep MI Abadia,
Jaume Colom, Ricardo Roselló, Josep Hl Castellvi, Raimon Serra ...

ELS DIJOUS SUBAQuATICS DE LA SAS-CELL / 85
Els "Dijous SubaquAtics" són part de la campanya de divulgació de les

... / ...
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· . .1 . ..
activitats subaquAtiques que du a terme la nostra SecciO.

Conprenen projec-

cions de pel.11cules, diapasitives, xerrades i exposicians sobre la temAtica
pr6pia del grup, donant especial relleu a la imatge grAEica.
Aquest any el coordinador 'dels "Dijous SubaquAtics" és en Josep Mi Castellvi.

El pragrama d'aquesta ediciO versarA sobre els segUents monogrAEics:

- 18 Juliol: Flora i fauna de les aigUes continentals.(Rius i llacs de Ponent>.
25 Juliol: Les caves submergides i inundades.(L'Espeleologia subaquAtica)
1 d'agost: La Hist6ria per l'activitat subaquAtica , (L'Arqueolagia subaqu!
tica) •
8 d'agast: La imatge sota les aigUes. (Fotografia i Cinema subaquAtic ) .
22 d'agost: La fauna i flora mediterrAnia (r).
29 d'agost: La fauna i flora mediterrAnia (Ir) .
El caire divulgatiu dels " Dij ous SubaquAtics" na cregueu que és sols per
la gent del carrero

Els membres de la SAS-GELL potser sOn els més interessats

per tal d'ampliar i perfeccionar els seus coneixements.

Recordeu- ho: els dijous de , juliol i agost a les 20,30 H. al Centre .
PAREU DE COMPrE ••• 1
Amb l'arrivada de l'estiu com és IlÓgic tots augmentarem el nombre .i Ere
qU~cia

de les nos tres irnmers ions.

La Junta vol recordar-vos una cosa: PRUDeNCIA.

No som molts membres a -

la secci6, i no ens convenen baixes for90ses.
ls a dir: comproveu el correcte funcionament deIs vostres instruments -(prolund!metres, descompresfmetres, manómetres, reguIadors, palanquetes de -

coralar, basses de marisqueig ••• et'c.).

Na feu immersiO si ésteu refredats

o si no us trobeu prou fins •••

Tot i aix1, com fareu el que voldreu, sols diguem: PAREU DE COMPrE 1 !! 11

"MERCADILLO SUB": El company Joan Azuara es ven tot 1 'equip sub (Bibo 12,
regulador Delta, vestit Targui La Spirodchnique, Decocantrol, armilla hidrostAtica, etc ••

Els preus sOn penjats a l'estatge sacial.(231431 nit).

Mireu la data de l'ultim contrast de les botelles d'immersiO . Dura 3 anys.
DocumentaciO Sub: Qui no la tingui complerta o al dia cal que es vellugui
i ho fas si saber D.T.P.S. (Departament Técnic de Paperam i Similars) de la SAS-CELL.
REUNIONS DE JUNTA DE LA SAS-CELL: EL SEGOO DIJOUS DE CADA MES A LES 20,30h ..
OBERTES A TOTS.

PARTICIPEU-HI.

ELS QUE SOU DE JUNTA TAMBI!l Hr PODEU ANAR.
A reveure.

,
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CIRCULAR 07/85
19 SETEHBRE 1985

necIo D'ACTIVI"Z'ATS SUBAOtJA,TIQlJU
,ti.
C1"Iff'U tXalRSIOtIISTA DL LUIP4

poa.eri.a,13,,',

nOO7

LUJo...

ELS DIJCUS SUBAQuATICS '85, PUNT I SEGUIT.
Una edici6 més dels Dijous

Subaqu~tics

es va cloure fa pocs dies.

si cal fer

un balan9 del resultat hem de dir que ha estat francament positiu:
- Hi

an~

molt més pdblic que l'any 84, havent-hi bastants "completos" en dife

rentes sessions.
- Va hever- hi més caliu Sub, degut principalrnent a la preséncia de bastants -

deIS cursetistes d'immersiO en apnea.
Va as SOl ir-se un nivell superior respecte l'any anterior.
S'ha perfeccionat l'organitzaciO (aquest any hi. havia serveí de Bar!).
- La premsa ens ha tingut cada setmana a. les seves pAgines.
- Etc ••

I ara, ja podem anar preparant els Dijous SubaquAtics del 86, que necessariament seran diferents, i pels que contern amb la col.laboraciO de tots vosaltres.

CURSOS D'IMHERSIO AME ESCAFANDRA AUTONOMA
Des d'aquesta circular periOdica procurarem tenir-vos assaventats de tots els
cursets que es facin per tal de que els possibles interessats en fer un curset
de bussador autonom coneguin l'oferta del mercat de cursets a Catalunya, fins que
no els fem a Lleida.

• •• • Pregern ••••

Petes les consultes pertinents mitjan9ant la FECAS, ara per ara no n'hi ha
cap per comen9ar a la vista,

per~

és passible que n'apareguin els mesos vinents.

Us ha informarem.

SORTIDA COL.LECTIVA DE LA SAS-CELL
En propera circular us assaventarem de la sartida col.lect'i va a realitzar se"';
gurament durant el mes d'octubre.

SerA per la Costa Brava, i cal que els pos si-

bIes interessats us deixeu veure per l'estatge social per concretar les dates i planejament més adient per la majoria.

COL.LABOREM AMa LA MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL DE REGULARITAT.
Aquesta Marxa organitzada pel CELL i la paeria serA el dia 28-9, dissabte,
festa a Lleida.

La SAS-CELL hi cOl.labora ajudant a passar el riu Segre des de

la Mitjana fins el marge dret, als participants, mitjan9ant dues embarcacions i -

amb l'ajut dels Bombers.

OUi hi vulgui passar una bona estona tot participant -
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com a Control o bé ajudant els "barquers ll , que hi vagi.
ConcentradO: AElorament del Canal (cami de Granyena).
Hora: 9 - 9,30 mati

(cloura a mig mati).

pregunteu a l'organitzaciO on és

el pas de barca, tot dient que sou de la SAS.
Per

més informaciO adreceu-vos a la Secretaria del
I AL CEL

lo

acot
Una gran
desgracia

De ...egades, arriben al, dia·
ds noticies de moJt dificil o
gairebé impouible confir·
mació, Per cxemple, raltrc
di. ens ...an contar la segu.
enl: En un 110<: no mana
ben, delermin li t de la'
pro...incia de Tarragona hi
..... ha ...er un incendi rores·
lal. Quan el roe ja ...a eslar
dominal miljln~ant la inler·
...endó deis hidroa ... ions, un
eQuip de bomben es ...a
Quedar a la ' zona per con·
trolar que I'incendi no
tornes a re ... i.scolsr,
"-'tentre controla ... en les
brases, els bomben es ... an
trobar amb un cadA"'cr d 'un
home, La sorpresa no rou
pas pel cad:i"'er en si, sinó
pcl rel que la "'¡elima sucarrada an ...." ...enida dñome
granola, Que hi reia un
.bu~o. al bcll mig de les
munlan yes? Segons les
esmenlades especuladons,
I'¡n(ortunal (ou succional
per l'hidroa ... ió d'lCONA
quan ... an earn:gar I'aig.ua
del mltr, precipilant.lo posleriormenl sobre el (ocus de
líncendi (oresla!.
Es r:ieil imag.inar·se la de·
sesperadó de I'esportista
maritim en ...eure la sc: ... a
impolcncia da"'ant una
ca~uaJital desgraciada d'a·
queMes propn reions,

TAMB~

CELL.

!

La "noticia" va sortir a LA MAflANA el passat día dos
.-le setembre.

Hem cercat la possible veritat de la mateixa, per3 ni
a la FederaciO Catalana ni a d'altres llocs (bombers) ens
han sabut dir si és o no cert.
podria, segons alguns, tractar-se d1un espeleóleg sub
aquAtic que sortis d'una cova i es trovés al bell mig de
1 'incendi •••

venciO ••••
per~,

, d'altres diuen que aixO ha estat una inTampoc s'ha' dit quin era el lloc exacte.

pot ser cal tenir, a partir d1ara, molt present

que ,quan fem immersiO, especialment en apnea, cada cop _
abans d'esfonsar-nos, a

m~s

d'aguaitar bé si hi ha algun

vaixell a motor o vela que s ' ens ·apropi, cal donar-li una
ullada al cel també.

"MERCADILLO SUB": és a la vostra disposiciO.
"REPETIMOS", Contrast botelles.
Reunions de Junta.

>DocumentaciO al dia.

Col.laboraciO.

"! Ese de la pegatina •••• !" (aixtJ és un missatge

parti~

lar. No hi feu cap cas).
S $ S S
Lliure

(Su~iminal)
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De LUID4

u.&1fW.

ASSEM8LEA GENERAL OE LA FECAS
El passat dissabte, dia 5 d 'octubre, va celebrar-se a 8arcelona 1 'A.ssemblea' General de la FECAS, relativa a l'any 1984. Si bé aquesta Assem-blea calia haver-la fet als voltants .de mar9 proper passat i no ha estat
convocada fins ara, ás degut a diferents aspectes relacionats amb uns tra
mits i consulltes relatives a les Representacions Territorials 'i la con::":
seqüent modificació deIs estatuts de la FECAS, la qual es va aprovar.
El nostre President, 81ai Montserrat, ens ha fet un resum del desen-volupament de dita assemblea.
L'ordre del dia tenia 16 punts, la majoria ~em~ries deIs diferents de
partaments de la FECAS (medic, ca9a-sub, orientació-sub, natació amb ale::
tes, arqueologia, col.legi catala dárbitres i comisaris, escala d'escafan
drisme, material, cine, fotografia i biologia), i que des de les 10 del matí fins a les 7 del ves¡mre van omplir .el temps de l'assemblea.
O'aquestes mem~ries es desprenen algGnes conclusions i comentaris que
intentarem resumir.
Sembla ésser que la disciplina Orientació Subaquatica esta en una et~
pa de reculada. Diuenque és aix! perque els campions, des de fa anys, no vol en deixar la competició i dedicar-se a l'ensenyament. Sempre hi
guanyen els mateixos i els debutants es desil.lusion~~, i ha van deixant.
La natació amb aletes no ha pogut fer gran cosa per manca de diners per les organitzacions. També hi han dubtes jurídics respecte a les proves de velocitat amb escafandra en piscina pels menors de setze anys, els
quals no poden ésser escafandristes ~er poca edat.
La vocalia d'arqueologia dins la FECAS ha restat com a testimonial.
Han canviat als últims anys les possibilitats de col.laboració FECAS/Administració al canviar la majoria del carrecs politics que inicialment s'havien compromes amb la mateixa.
Si bé avui per avui, a Catalunya s'hi
fa molt bona arqueologia subaquatica, és ben cert que la FECAS es trova aillada d'aouestes tasques. Cal esperar •••
El departament de material confia augmentar el seu "stocK" i tenir-lo
en bones condicions. Per ara, 5015 pot facilitar una vintena de "chale-cos" compensador s de flotabilitat, una dotzena de reguladors, quatre mo-nobotelles grans i velles i, des de fa molt poc, sis neumatiques amb mo-toro
.La ·biologia resta bastant descansada, doncs no hi ha hagut cap mena de consulta, petició ni col.laboració amb dit departamento
E~ fotografia es parla de la necessaria modificació d'alguns aspectes
del concurs foto-sub del Saló Nautic. S'indica l'augment deIs partici- pants als concursos foto-sub/competició de la Costa 8rava.
Tambe es parla d'alguns aspectes referits a les Gimkames que alguns clubs organitzen. Resulta que molts participants fan grans esfor90s fi-sics que fan perillar llur integritat, doncs pot haver-hi perill de des-compresió insuficiant per l'esfor9 realitzat i adhuc falta d'entrenament.
Es comenta que s'estudiaria la necessitat o no de llicencia de competició
par les Gimkames, que impliquen un reconeixement medic adiant.
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Es va Herrar amb un xic de tensi6 del "show" de ~ c~mara hiperbarica
per Girona, laqual tardara bastant temps a ésser instal.lade.
Pel mes de desembre hi haura eleccions e la FECAS. El President. Sr.
Larena, ha de plegar degut a la llei que sorti ja fa un temps relatiua als carrecs federatius i esportius.
"OPERACIO MONTCORTtS": ENCETEM-LA· ••••

JA !

Medi Natural, de la Generalitat, ens ha tramés, fa pocs dies, l'au"ttoritzaci6 per la practica d'activitats subaquatiques a l'estany de Mont~or
tes de¡. Pallars.
Per aixo, i per no perdre temp-s davant l'hivern que s'ens apropa.,
s'ha previst la urgent inauguraci6 de 1 'Operaci6 I"lontcortes. Per la ll/Iral
cosa s'aprofitara . el proper cap de setmana, festiu, del Pilar (12 i 13 d'octubre) per tal de passar-hi tots plegats dues jornades que segurau",nt
podrem qualificar com historiques per la SAS-CELL i per les activitats
subaquatiques a Lleida • .
Aquest contacte inicial a l'estany servira per estructurar la tasca. d'observacions periodiques a realitzar pels membras de la SAS, de Forma que es pugui obtenir el maxim d'inFormaci6 i dadas de les aigües de l'estany a les diferentes estacions.
Per comen~ar, es realitzaran els primer s perFils del fons de l'estar;v
amb una eco-sonda grafica amb la qual cosa es tindra una idea For~a ciar,.
de la forma i fondaria de l'estany, i es Faran algunes immersions taRt S'
apnea com amb escafandra per veure les voreres i fons.
Malgrat qU1! l~·
aigües comen~aran a estar fresques, amb el vestit de neopreno, no hi haura problemes.
Així doncs, es Fa un crida a tots els membres de la SAS-CELL perta:
de aixerir-vos perque hi vingueu. Passeu per l'estatge social el dijom,
dia 10 a quarts de nou del vespre, o truqueu-hi per telefon (242329) :demanant per algú de la SAS, o bé truqueu en 81ai (249671 nits) per tal IIlkE
informar-vos i coordinar la sortida col.lectiva.
o 'interes:
--·Hi haura vestits de neopreno sobrers pels qui no en tenen.
Gaudirem de dues embarcac'ions neumatiques amb motor.
Tan interessant pels apneistes com pels escafandristes.
Acampada en tendes; menjar per compte propi; hi ha una font.
Pot ser faci fresca: roba adient. Llanterna, autan i raspall rla dents. Paraigues opcional.
Sortida de l'~xpedici6: dissabte al matí (a concretar hora i llnc.
inFormeu-vos-hi).
Tornada: Diumenge per la tarda.

EpI
El G.E.LL. (Grup Espeleologic Lleidata), secci6 del C.E.LL, inicia ~n
breu un curset d'iniciaci6 a l'espeleologia. Si us interessa, afanyeuvos-en.
Vols comprar o vendre quelcom sub?: "~lercadillo Sub" és obert a totlh,o ra.
No sera pas vosté qui té la documentaci6 sub caducada i pendent de reng
vaci6?
Es voste qui té caducat el contrast de les ampolles d'immers{ó?
Seria voste tan intrepid per assistir un dijous pel vespre a 1 'esta"ttge
social ?
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ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL
C O N V O C A T OR I A

=======================

El proper día 1.3 de desembre, divendres, tindrA lloe 1 1 ..... ssemblea General ardí

nAria de la SAS-CELL, a les 8 del vespre en primera convocat6ria i a les 8,30

la

segona; a l'estatge social, i amb el segUent

ORDRE DEL DI A
1.- Lectura i aprovaciO, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.

2. - Membria d'activitats 1985.
3.- Informe tresoreria / Quotes 1986.
4.- Projecte d'activitats pel 1966.
5.- ElecciO per cobrir cArrees de Junta de la SAS-CELL vacants.
6.- Precs i preguntes.

Es prega tingueu present la data de l'assemblea.

Es demana puntual

assist~ncia.

Us hi esperem!
Manegueu-vos-les per tal de poder-hi asslstir! (No és una ordre

f

ls un prec)

•

·CUANDO UN AMIGO SE VA

" •••• Algo se muere en el alma ..••• ni aix1

d~u

la can<;ó.

L'arnic Ricardo Rose110 Ovalle J nel chiIeno n , se'n va del segriA cap als vol-tants de Valparaiso, al seu Xile estimat.

S'allunya de la MediterrAnia, de la Pei

xera de pinyana, de Montcortés, perb, no de nosaltres, doncs sempre estarem amb

ell al11 on sigui.

I ell també serA sempre amb nosaltres, ben segur.

Membre fundador de la SAS-CELL, ha estat un deIs més actius elements, sempre enllestit per anar a l' aigua.
A meitat de desembre prendrA comiat,

per~,

abans hem de reunir-mos tots plegats

per fer-li el comiat que ell es mereix. Per la qual cosa us demanem la vostra p~
ticipaciO a la possible npaambtomacada n que us serA comunicada quant hi hagi quelcom concretat.

MONTCORT!S DE PALLARS
Els passats 12 i 13 d'octubre es realitzA la sortida col. lectiva de la SAS-CELL
a l'estany de Montcortés.

Gaudirem d'un Formidable molt bon temps, Óltims dies

... /. ..
'
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d'aq~est

llarg estiu passat.

Coca, acampada, cremat, foguera i Vases, apnea, ecosonda, escafandres, barques,

el foco d'en Faust, i ganes de passar-ho for9a bé, per part de ' la quinzena de persones que al11 ens reunírem.
Alguns apneistes s'estrenaren en l'us de la vestimenta de neopreno, pensant-se

qu,e s'ofegaven abans de saltar a l'aigua.
L'eco-sonda ens desvetllA el perfil subaquAtic de 1 test.any, assalint-se uns 30
metres de fondAria mAxima.

No tant varen descendre els escafandristes que van

co~

provar com al voltant deIs 20 metres l'aigua era a 42C, mentre vora la superficie

es gaudia d'uns insospitats 17oC.
La immersiO nocturna fau espectacular. Truites i eran · foren les atraccions -

fonamentals.
Esperem veure ben aviat les nombrases diapositives que per sobre i sota l'aigua
el comp.any Blai va reali tzar.

FEDERACIO CATALANA D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: ELECCIONS GENERALS.
El proper 7 de desembre es

dec~dirA,

aixi ho suposem, qu1 serA el nou President

"
Hi ha dos candidats: Turró (CRIS) i Ballesteros (APS

de la FECAS pels propers quatre anys.
"La cosa esU que arde".

<;

ASSEMBLEA GENERAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
llo~

;~)

~oiJ,"'I>vi' "",~~ <¡i<¡F"~ I

~",'<':f}~~~~~~~"~'I>~>:~ t~'f>"

Tot un sho\\l!

També, el proper 19 de desembre tindrA

"-;;\'>,,,>,}><¡

~'\.'(\~e -qo
c; u.-

____ -- ,~,.

¿'

,/'

.-",."..,.-

l'assemblea general ordinaria del

CELL, a les 20 b., a l'estatge social.
!s for9a convenient l'assiténcia del mAxim nombre de membres de la SAS a dita
assemblea.

Cal vetllar pels nos tres interessos i els nostres vots poden ésser molt

importants.

Recordeu que la SAS és una' SecciO del CELL, i la nostra participaciO

a les seves assemblees és també un deure.

BETLEM SUB - 1985
D'aixb en podem parlar al final de l'Assemblea Gral. del dia 13.

Fa?

- Sl "Mercadillo Sub" passa de l'I.V.A ••
- Els companys del G.E.LL. ,preparen el n22 de la revista d'espeleologia GRALLERA;
revista anual que recull les activitats del Grup ' i exposa articles de gran interés.
- Fixeu-vos amb la data de caducitat de la documentació Sub' (recordeu que el slogan
nO 37 bis. de la SAS-CELL diu: DocumentaciO Sub Fossil?, No, GrAcies.)
(Es recorda al personal que el slogan nO 37 de la SAS-CELL diu: Contrast Botellasub
Fossil? No, GrAcies.)
- Recordeu-v09 de 1 'As5"emblea. 1 del

ac~miadament

'd t en Ricardo •••
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IMPORTANT!!!!

====================================

NOTA PELS qUE PARTICIPAREN AL Ier CURSET D'IMMERSIO A PULMO
LLIURE DE LA SAS-CELL AL JULIOL / 1985.
La quota que vas pagar per la realitzaci6 del Curset com
prenia tant les quotes de la SAS com del Centre Excursionista
corresponents al segon semestre /85.
Si bé molts deIs cursetistes volen continuar essent membres de la SAS-CELL és
el seu

inter~s

ll~gic

que

alg~

no 1'\0 vulgui, doncs -

era sOIs' fer el curset, i prou.

Aleshores, qui vulgui donar-se de baixa, cal que ho co-muniqui, i aixi evitarem

confusionsin~tils.

Per facilitar la gestiÓ, tant pels que volen la baixa
com pels que si volen continuar, cal retallar el caixeti
sitjat i trametre'l a la SAS o deixarlo a la

b~stia

d~

de la

SAS a la Secretaria del Centre.
Qui vulgui continuar, cal que també adjunti degudament cumplimentat el full de domiciliació adjunt amb totes les da
des, acompanyant al caixeti adient.
Es prega resposta URGENT.

Si us plau, abans de Nadal.

-~-------------------------~----En/na_______________________________

'na
Vol continuar essent membre de la
SAS-CELL, pel que adjunta el full
de domiciliaciÓ pel pagament anual
de les quotes del Centre i de la
Secci6, fin s ordre contr~ria.

Signatura
OBSERVACIONS:

Sol.licita la baixa com a membre
de la SAS-CELL i del Centre Excur
sionista de Lleida, amb efectes
del dia 31-12-1985.

Signaturil
OBSERVACIONS:
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9 desembre 1985

O'ACTT'HTATS SUlAQtlATIOUts
.
01:1-

alfTu

tltCIJtsIOHU"A

!'uril,1),".

"001

or

LUItM.

LLtlDA

RECORDATORI: ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL.

CIRCULAR

09/ 6 5

'26 NOI/EKBaE 198 5

dia 13 de desembre,
6 del vespre
o;LL a les
n~ia de la SAS'
.
i Amb el segUe nt
l'estatg e 50C 131 ,
El proper

,egona ; a

QRDR& DEL OlA

de l' l\.ct a

i s·es cau .
i a,provaciÓ. s
1.- Lectura
"
9E5.
b ' a d'Activlt atS
2.- Heftl Tl
. / Q\lotes 1986.
tresorerla
".- ¡¡úorme
.
"el '966.
j
d'activltatS ..
1\._

projecte
.

.

CobT1 T c~recs

de Junta d~

d

e

l'3ssemblea

anterior.

't,
la SAS-CELL vacan .

')._ E:lec C16 per
i pregunte!-.
6.- Precs
.

Es prega ting ueu
Us hi ~5perem!

'tI.af¡egueu-vos-le s

pres ent la data de

per tal de

poder-

hi assistir! (NO

é- s una p rdrE' •

~ S un prec)

aquest divenctres vinent!!
Recordeu-ho! ! !

~s

SOPARET D'ACOMIADAMENT D'EN RICARDO ROSELLO
Tot just finalitzar l'Assemblea, es convoca al personal al soparet que amb motiu de l'acomiadament d'en Ricardo es realitzarA a:
Lloc: CAN NENET
Hora: 2/4 de 1.0

(Butsenit)
~ . 10

,segons duraciÓ de l'Assemblea.

Men6.: pa torrat, pernil, amanida, beguda, etc ••
S
Preu: assistents
= ¿?
,,' ' .
Aquest acte estA exclusivament reservat per als membres de la SAS,
:" familiars: coneguts, i pels que s'hi Vulguin afegir.
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Smió d'Activitoh Subaqualiques
del Centre Excursionista de lIeida
(SAS· CELU
Paeria lJ,l!.
25007 LLEIDII

FEOIIS-CSO-CMIIS

CIRCUUAR 01/86
24 GENER 1986

ASSEM8LEA GENERAt
El passat 13 de desembre es realitz~ l'Assemblea General Ordin~ 
ria de la SAS-CELL, amb 15 membres pr.esents i 4 de representats, i que va quedar enllestida en una hora i quart.
Seguint l'ordre del dia de l'assemblea, direm que va llegir-se i
aprovar-se l'acta de l'assemblea anterior~ i despr~s es coment~ la mem~ria d'activitats de l'any 1985 (Montcort~s, Oijous Subaqu~tics ,
Curset d'immersió a pulmó lliure, sortides col.lectives, colocació
del Betlem, nous socis •.• etc.).
Seguidam e nt s'inform~ de l'est a t de t resoreria, a~ovant-se les
noves quotes pel 1986 (5.475 Ptes.) on hi figura respecte l'any pas
sat l'augment de 50 Ptes. a la Llicencia i 200 Ptes. l'any el CELL.L'altre punt fou el projecte d'activitats pel 86. Com ~s ll~gic
-- ll~stima -- no es pot donar un calendari exhaustiu d'activitats a
realitzar, doncs la capacitat organitzativa de la SAS, ara per ara,
no gaudeix de massa col.laboració.
Aixo si, per~, hi ha la voluntat
de fer maltes coses:
- .Sortide s col.lectiv e s, tant per escafandrers com pels apneistes.
- Continu ar amb la tasca de Montcortés de Pallars.
- Encetar observ a cions als llacs d'Estanya.
- Nou curset d'apnea, i perfeccionament.
- Oijous Subaqu~tics, millorats.
- O'altres activitats, i les que suggeriu amb la vostra iniciativa.
Tot seguit s'aprov~ per unanimitat la proposta de cobrir la "vaca
lia" de Junta que dei x ~ vacant en Ricardo Roselló, per en J a ume Colo;.
Els precs i preguntes foren anotats i aclarits i amb les ganes creixents d'anar a sopar es va cloure l'assemblea, lá qual podem dir
va continuar a Can Nenet al cap d'una estona.
EL SOPARET O'EN RICARDO
Acabada l'assemblea i traslladats a Can Nenet, gaudirem del soparet de comiat que amb motiu de l'anada, o tornada, d'en Ricardo i la
seva familia a Xile s'organitz~.
Després de la teca, unes "improv.itzades" paraules dBl Sr. President solemnitzaren l'acte, i s'obsequi~ en Ricardo amb una pe tita r~
producció artesana de la Seu Vella, i amb un llibre que fou signat pel assistents.
Fa uns dies es va rebre una targeta postal des de ViRa del Ma~ ( Xile): una salutació per a tots d'en Ricardosub.
BETLE" DE LA SAS-CELL A CAMA RASA·
El passat 22 de desembre va colocar-se el Betlem de la SAS-CELU
sota les aigUes del Segre al seu pas pel Pont de Sant Jordi a Camarasa.
AigUes frescotes (6-7 Q C), un sol preciós, una bona foguera, 6 pe~
sones a l'aigua i un nai xement de "barr:o mursiano" per situar sota

... /...
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l'aigua.
Un cop instal.lat al peu d'una de les bases de l'esmentat
pont i després de glopejar una nadala subaquatica, es va donar un
tomb per la zona - i va gaudir-se de la pres.ncia d'un -lluci, un bon grapat de barbff, for9a madrilles i alguns altres peixets no ben iden
tificat5 que donaren más vistositat a l'entorn del Betlem de la SAS:
SALO NAUTIC - 86
Del 1 al 9 de febrer cal passar per Barcelona. El dia 1 podeu descartar-lo, doncs ás reservat als professionals.
El sector subaquatic del Saló
Nautic ens espera, així com e-ls restants stan4,de cadasqun deIs pavellons i palaus.
Membres de la SAS-CELL tenen
prevista la seva visita al Saló ySector Caravaning
el diumenge dia 2, i d'altres el
cap de setmana següent, dies B o 9.
Penseu en eis dijous previs per
trovar-vos al Centre els qui vul-queu anar-hi agrupatff (i així reFeria de Barcelona -$~
duir el cost de l'expedició) o bé
truqueu-vos per tel.fon ••• Cal moures.

Salón Náutico.
Internacional
U

RELACIO DE MEM8RES DE LA SAS-CELL
Intentant satisfer el desitg de bastants deIs membres de la SAS,
s'adjunta copia de l'estat de socia- membres al 31-12-85 amb les se-ves dades, confiant que serviran per apropar-nos un xic más - uns als
altres, i també per saber quí són els que hi somo
AOHESI~,

ENGANXINA, PEGATINA ••••

CDM VUlGUEU

Ja la tenim. Ha costat més d'un any de redissenys i d'espereff.
Ara ja podreu enganxar-les a tot arreu: al antxa, la bicicleta ,
les ampolles, les ulleres, a la porta de la veina, al yatch, i allí
on uulgueu.
Aviat s'informara del preu de venda, doncs encara bal
fer els calculs de marketing adients.

Ep

~

- Sopar social de la SAS-CELL el
proper 28 de febrer, divendres.
Lloc i $ mas endavant.
- Les Llic~ncies-86 es rebran ben
aviat.
- MERCAOILLD-SUff: Ep tul, qu. vols
vendre? Si no ho dius no ens en assabentarem.
- Setmana Santa: sortida col.lecti
va a la Costa 8rava.
- Hi ha un bon grapat de documenta
cions sub caducades. Pot ser que
la teva sigui d'aque.tes...
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Stcció d'Adivitots Suboquatiques
del Centre Excursionista de L1eida
(SAS - CELU
Paeria "1J,l! .
25007 LLEIDA

FEDAS-COE-CMAS

CIRCULAR 02/86
19 FEBRER 1986

SOPAR SOCIAL DE LA SAS- CELL
DIA: 28 de febrer, divendres, HORA: 9,30 del vespre.
LLOC: Hostal Restaurant Sant Jordi
Ctª d'Osca, 113. Lleida (davant Cl1nica Bellavista).
MENU: Entremesos, Semiparrillada de carn, llevats, vi, cava, café i licors.
PREU: Al voltant de les 1.600 Ptes ••
ATENCIC: Imprescindible confirmar l'assistencia, nQ acompanyants.
Fins el dia 25~2 per la nito (Si alg~ precisa d'un altre men~ que ho digui).
CAL TRUCAR: 249671 (Blai, 10 a 11 nit +ó-)
SALC NAuTIC
Molts han estat els membres de la SAS-CELL que visitaren a primers de febrer el Saló Nautic a Barcelona.
Pels que nO hi van anar en farem un petit resum referit a l'am-,
bit subaquAtic del mateix.
Material:
No gaire . cosa nova. Els stands ja tipics de Nernrod,
Barragan, Star France, Nauti tracción, id' al tres firmes comercials
amb nombrosos productes de totes marques: GSD, Mares, Spiro, Beuchat,
Scubapro, Tridacna, Viking, etc.. DeIs vestits de., neopreno cal parlar deIs nous models Nemrod, Star France i d'altres, aix1 com els de
la nova firma picasso, tots amb nous colors.
Les ulleres de silicona i aletes de fibra (també monoaletes) tenien aquest any for9a presencia en molts stands.
Gursets:
Nombrosos clubs,de Barcelona principalment, oferien fulls informatius de llurs cursets d 'escafandri'sme, pesca, biologia •••
deIs quals, membres de la SAS van fer bon recapte i són a la vostra
disposició a l'estatge social.
Concursos: DeIs dos concursos de foto-sub que el SalO NAutic recull, el de la FECAS i el del CRIS, cal dir que calia visitar-los,
dones la varietat d'imatges subaquAtiques era nombrosa. Cal dir tam
bé, que el company Blai Montserrat guanyA el premi a la millor ".:~.':l':' :
col,lecció com a debutant en el concurs "Cazo ImAgenes" del CRIS ,
amb tres fotografies, dues de les quals foren realitzades a Montcortés el passat octubre, i l'altra a la "Peixera de Pinyana".
Per acabar diguem que va tenir lloc la presentació oficial del
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NAFOSUB, Campionat Nacional de Fotografia Submarina, organitzat per
la FEDAS, i que per primer cop es -realitza, i que tindr~ les Illes
Medes com a escenari dUrant els dies 29- 5 al 1- 6 vinents. La FECAS
ens acaba de comunicar que el Blai formar~ part de la selecció cata
lana de foto-sub, doncsha estat el primer en la classificació del
Campionat de Catalunya.
Felicitats Blai!
EL TRESORER DEL CENTRE DIU •••
El Molt Il.lustrissim Sr. Tresorer del Magn1fic Centre Excursio
nista de Lleida (és que encara no hem rebut els diners i cal ésseruna mica pilota •• • ) diu que li han estat retornats alguns rebuts de
membres de la SAS- CELL, i que manquen algunes domiciliacions banc~
ries.
Evidentment, si el Centre no cobra la SAS tampoco
Es prega reviseu la vostra situaci6 contributiva amb la SAS-CELL.
I si alg1, per qualsevol motiu, precisa o desitja donar- se de baixa a la SAS, o del CELL, soIs cal que ho digui, si us plau, per
tal de regularitzar la si~uaci6 i no trovar- nos amb la situaci6 burocrAticament folklbrica com és el "va y viene" deIs rebuts impagats
o retornats.

E pj
Ja s6n a la venda les "pegatines" de la SAS- CELL. El preu és de
trenta Ptes. (30 pels amics). Es bus-quen agents de venda .... i
compradors •••
Revista "INMERSION", nova a nivell nacional.
de súscripció a l'estatge social.

Hi han butlletes

S'adjunten llicencia federativa/1986 i carnet CELL/86. La prim~
ra cal firmar - la. Fixeu-vos-hi.
Guardeu-ho amb la restant documentaci6.
MERCADILLO-SUB:

Exent d'I.V.A ••

La SAS-CELL estA tramitant els papers per tal de constar en el
famos llibre "Guinnes" deIs rekords, doncs gaudeix del nivell _
més alt de documentacions caducades i ampOlles d'immersió fora
de contrast , de tota la CMAS.
Atenció: els que assistiu al sopar social de la SAS-CELL tindreu
-entrada de franc a la projecció de diapositives sobre activitats
i sortides de l'any _1985, amb la que s'ensamena9arA durant el café de l'esmentat sopar social.
No us ho perdeu.

A reveure
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CIRCULAR 03/86
16 ~lA;R ~ 1986
- sORTIOA

COL.LECTIV~ ,

Tal com s'acorda, la sortida col.lectiva de la sAs-CELL es realitzara:
a L'Estartit - Illes Medes
Oel 27/28 fins 30j3J dr mar9, segons convingui a cadasc6.
Opció Camping o bá Hotal.
La sAs subvencionara el que pugui, especialment de l'embarcació.
Interessats: dijous dia 20, a quacts de nou del vespre a l'estatge social.
, Aclariments i informació complementaria: ~.M~ Castellvi, 241888 •
Decidiu-vos. Cal vellugar-se.
Si a algú li cal quelcom de material (vestit de neopreno, ploms, etc.)
ho demani. Hi ha gent que no hi pot anar disposada a cedir material
seu equipo

SOPAR SOCIAL
El passat dia 28 de febrer la s~s-CELL realitza un cop más el seu s~
par social amb l'assistencia de vint-i-sis aomensals entre membres de la
sAs i llurs acompanyants.
Ni que forem bastants i la gresrra suficient trobarem a faltar la com
panyia de la resta deIs membres de la sAs, alguns deIs quals es disculp~
ren per motius diversos, d'altres eren da viatge, i segur que d'altres no se'n recordaren.

Desprás dr les postres i de sentir (más que escoltar) unes paraules
del President, s'efectua una projeccio de diapositives que reflectien
bona part de les activitats de la sAs-CELL durant l'any 1985.
, Per primera vegada en els sopars socials de la sAS-~ELL gaudirem de
la presencia del Sr. President del CELL, acompanyat de la seva esposa,
sots-secretaria, del CELL, i del Sr. Tresorer i senyora, Secretaria del Centr,e, els quals donaren un toe más institucional al nostre senzill sopar-reunió.
Llsstima que foren insobornables; i caldra esperar el $$$
del nostre pressupost com les restants Seccions del CELL. Paciencia ••••
CURsETS D'EsCAFANDRISME. INFORMACla.
A l'estatge social hi ha un recull de tota la informació que la SA5 ha pogut recaptar relativa als diferents cursets d'escafandrisme, si bá encara esperem rebre más dades d'altres clubs als quals hem demanat informaciÓ. Els interessats ja sabeu on podeu informar-vos.
Els escafandristes, o escafandrers, de 2ª que vulguin preparar-se
per obtenir el titol de lª cal que ha feu saber per tal de programa~ el
cu~set de forma conveniente
r1ERCAD ILLO SUB"
Es ven: - Bibotella 2x12 Nemrod) bon estat, per contrastar.
- Regulador monotraquem Delta-2 Nemrod.
- "Chaleco" compensador de flotabilitat Nemrod (model antic)
- Aletes, ulleres, tub ••••
Preus a tractar'.
CarIes Módol, telefon 267218.
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Paeria 13,l!.
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FEDAS-COE-CHAS

CIRCULAR 1'1'4/86
o 'A8RIL 1986

19

SAl:_U:T 1 ESPORT: REVISION'S
Amb l'inici de les acrtivitats subaquatiqU8S per a la present tem
porada, hem de tenir aura de preveura tot allo que ens pugui suposarproblemas an le~ nostras immarsions, i així solventar-ho.
Si en l'aspecte dal material cadascú es pM30al!lpa del seu manteni
ment i aonservaaió, d' acroro amb la dedicació que es mereix un equip-del que dependra la nostra propia v.lida, ens 8stalv-i arem ensurts i a-l
mate ix temps uns dinerrs producte de la llarga vJida deIs instrumembr.
Si, fins a un cert punt, tots som capaºos de saber si un material
esta o no an bon estat, no passa igual amb el nostre organisme que ,
malgrat- poques excepcions, es troba en comem;ar la temporade d-esentr~
nat i mancat de recursos enfront el medi aquatic.
Per tal de preveure possibles incidents deguts a- la manca de prep~
ració física, la SAS-CELL ha concertat amb la Generalitat de Catalunya,
mitjan9ant la Oirecció General de l'Esport en el seu CentM3 de Medicina Esportiva, unes revisions rIsico-esportilles, amb caracter totalment
gratuit, pels membres de la nostra Secció, que tindran caracter anual
i permetran coneixer a l'interessat el seu estat físic i crorregir a temps possibles deficiencies que farien perillosa la nostra practic~
esportiva.
Les revisions són forºa complertes (raigs X, electros, espirome-tria, vista, oida ••• etc •• ) i permeten seguir l'evolució personal al
llarg del temps degut al seu caracter periodic.
Aquells qui estiguin interessats en fer-se la revisió poden posa~
se en contacte amb en JOSEP MI CASTELLV!, al telefon 241888 per conceE'
tar el dia. Els dies de visita sóh: dilluns, dimecres i divendres, a
partir de les 19 hores (7 de la tarda).
El termini per a les inscripcions s'acaba el 30 d'abril.
Aquesta revisió té validesa com a certificat medic en el cas de l'inici de cursos d'escafandrieme, així com per actualitzar -crada tres
anys l'apartat de revisions de la llibreta d'activitats subaquatiques.
Totes les revisions es duran a ter me a la Casa de l'Esport (Camp
d'Esports, enfront del Velodrom) Avinguda Alcalde Rovira Roure 43, de
Lleida. Telefon 243842.
Esperem que us sigui d'utilitat.
ATENCIO!: CURSETS O'ESCAFANORISME PER A 21 1 11 CLASSE.
Ens acaba d'arrivar informació de l'únic curset que es realitzara
en cap s de setmana a tota Catalunya. La SIRP (Societat rl'Immersió Recuperació i Pesca) és l'organitzadnra, i el curset es realitzara a T~
rragona. La SAS-CELL ha negociat amb la SIHP condicions i avantatges
pals membres de la SAS i possibles intaressats, els quals vulguin fe~
se bussadors autonoms de 21 i també pels segones que vulguin fer-se primeres.
L'inici del curset és el molt proper dia 26 d 'abril i ca·l inscriu
Informeu-vos tot trucant en 8lal Montserrat (249671 nitsJ¡.
re's "ja u •
Els que so~ segones tingueu present que a la SAS. i a l'activitat
subaquatica lleidatana l"i cal tenir primeres, els quals pot ser- puguin
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aspirar a 'sser monitora i instructors.
Les proves pela primeres seran dues: una de teoria i l'altra de
practica al mar. SoIs s6n dos dies ••• Pero cal estudiar i entrena~
se un xic. Informeu-vos-hi.
Demoment ja s'hi han inscrit tres o quatre pel curset de 2ª i al
guns más pel de lª.
Engresqueu-vos-hi ••• !
GRUP DE SOCoRS
Mitjan9ant uns contactes mantinguts amb la Federació Catalana de
Piragüisme, esta elaborant-se la creació d'una mena de sub-secci6 dins
la SAS-CELL Formada pels interessats en participar activament com a homes de socors a les curses de piragüisme, tasca que té quelcom de subaquatirra. Normalment aquest servei el presten entitats de febre nos
tres comarques, pero,si.- hihe quorum suficient,la SAS-CELL podra oferir:el seu servei a la Fed. Cato de Piragüisme, amb el que economicament
aixo implicaria per a la SAS i els participants del grupo Per más in
formació: Josep Mª Castellví, 241888.
MERCADILLO SUB
El company Joan Azuara té en venda material sub quasi nou " i que
juntament amb el seu preu indicatiu es passa .a relacionar:
11. 500
- Regulador Nemrod Delta-2
•
•
Bibotella Nemrod 2x12
43. O00
• • •
•
['lEGA
SPORT
26.500
Decocontrol
•
7.000
- Manometre sub. Nou. • • •
7.500
compensador
flotabilitat
"Chaleco"
•
1.000
- Cinturó de llast • • • • • • • •
550
Ploms de 2Kg. c/u • • •
• •
250
Ploms de lKg. c/u
• • • • • • •
La
Spirotechnique
amb
Vestit Targui
20.000
pantalons talla 2 i jaqueta talla 3 •
Interessats: adreceu-vos al teleron 231431, a partir 22 h.

--

·

-

···

·
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- El company Ricardo Roselló, "El chileno", ha tramés per als membres
de la SAS-CELL la lletra que aquí reproduim. Els qui vulgueu la seva
nova adressa, preneu bona nota: Ricar-do Roselló ovalle
CoMoDoRU - 03.0
LIMA CHE
CHILE
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11 CURSET D'IMMERSIO A PULMO LLIRE / INICIACIO A LES ACT.SUB • •
Com podeu veure en el cartellet reproduit al dors , la segona edi
ció del Curset d'apnea i iniciació de la SAS-CELL ja la tenim a sobre.
Cal recordar la finalitat d'iniciar i divulgar el món subaquatic
que persegueix aquesta mena de cursets. Pero us podem assegurar que
abona part deIs membres de la Secció els hi caldria perfeccionar-se
(Si no iniciar-se) un xic seriosament en l'immersió en apnea.
Pels membres de la SAS-CELL el curset és de franco
D'altra banda
es prega que els interessats en col.laborar en les sessions de piscina ho comuniquin quant abans al Blai Montserrat (249671-nits).
Amb caracter d' urgencia, .ja Junta de la SAS-CELL commina als me mbres de la Se.cciá .. \ afer coneixer als ,possibles interessats en di t
curset,les dades, termini d'inscripció, així com les informacions com
plementaries que ben segur sabreu donar-Ios-hi.
Totes les dades d'iñ
terés són al cartell reproduit. Cal la vostra col.laboració.
NOUS TITULATS SUB A LA SAS-CELL
Felicitem de tot cor als nous bussadors esportius de 2ª classe que des de fa uns mesos s'han estat sacrificant viatjant de Lleida a la costa per tal d '·assistir a les classes de llurs cursets, havent
tots superat totes les proves teoriques i practiques satisfactoria-mento
Així, doncs, felicitats per la Gemma Viera, que ha fet el Curset
amb el CRIS-Terrassa, i pel grup format pel Xavier Guiu, el Lluis Enric Jucla, el Josep Mª Freixa, l'Antoni Comella i el Josep Cardona,
els quals feren el curset juntament amb la S.I.R.P. ' de Tarragona.
Tambe, recordem als que estan realitzant el Curset per ·a bussa-dor esportiu de 1ª classe, del que encara falten les proves de mar,
de les quals cal suposar en sortiran triomfants. Ells són el Faust
Justribó, el Raimon Serra i el Josep Mª Castellví •
Tant de bo que cada any hi hagues tan bona fornada ••••
ARQUEOLOGIA SUB - ATENCIO! ! !
Pel interes que segurament tindra, es reprodueix la Circular rebuda mitjan~ant la FECAS, del Servei d'Arqueologia, de la Direcció General del Patrimoni Artístic, dependent del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Informació complementaria us la podra facilitar el nostre expert,
el Josep Mª Castellví (241888).
Evidentment, la SAS-CELL, amb la publicació d'aquesta nota en la
circular, declina qualsevol responsabilitat en quant al deure d'informar al seu's associats del contingut i conseqüencies de l' incumpli
ment de la llei.
Entesos?
-
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El Serve! d'Arqueologla de

Generalitat de Gatal\.l1Ya, d'acord arb la

Federac16 Catalana d'A,ctivita:te SlbaquAtlques, us recorda <pe 8egens la He!
16/1985 de 25 de JtrIY. exlstelx

per c00U11car a )a

~ra.lltat

lrI

plac; cpe !'ina11tza el proper 19 de juliol

de CatalU1y8 els objectes arqueolOglc8 ex1s-_

tents en col.lecclons privades.

La 1nfonnac16 cCIJ1)leta sobre aquesta temee la p:deu trabar a la He!

16/1985 de 25 de JU1Y sobre el "Patrlm:n1o HÜ5t6r1CO Eepanol" (B.O.E. M. '
155, de 29 de J t.rly de 1985) 1 al Real Decret 111/1984 de 10 ele, Gener . de_
deserM?lupanent parcial

de

l'esnentada llel (B.O.E. rún. 24, de 28 de Gener

de 1984).

Tota ela objectes que es declarin . fins la data assenyal.ada restaran ' en
prq>letat 0018 seus aetuale

}X)SSe~OOrsl

ala quals no se'la podri. exigir cap

tlpus de respc:nsah1l1 tat per les anieslcns caneses anterlorment.
Per tal d'e!'ectuBr lea declaraclcns d'aquestB objectes us heu de dir!-:
gir per eecr!t al Serve1

d'~log1a

1nd!.

de la General1tat de catalu1;Ya ,

cant:

Serve! d' Arqueolog1a de 1.,

Generalitat de Catal.."..

Nan, eogncm 1

~a

Lloc d't:b1cac16 de l'objecte
Lloc de la troballa
Descripci6 de la ~a 1 del seu estat de c<:nServaci6, 1 dues
fotogra!1es en color de 8 x "12 cms. (atb els negatlus) de c!.
da pe<;a.

El declanrlt d ' &qUests objectes arqueológ1cs S:ha de.. eC%rl>rcmetre a:
vetllar per la

&eVa eOrTecta

conservac16; pennetre el seu estucl.i ; no e8:!}

"vlar la seva oo1cac16 senee eutoritzac16 1 no exposar-les ptbl1eanent -

sense autor1 tzac16.

~es

del Serve! d'Arqueolog1a

Barcelcoa.- Palau Moja,

%8T\a.

Us recordem

tarrbé, que tot objecte arqueolc)g1e trobat o no en

elment és propietat de l'Estat i

~

ln

trace16 sense pennis esta penat per la He1 arb rrultes

de

f"1os

a

25.0:0.0:0,- de pessetes.

..

0:=

~

~

ja-

el seu deterioranent. recerca 1 ex-

el Portaf"errlsa, ntin. 1, 20. " 08002 BARCEl.1l'V..

G1rc:na..-"Centre d'Invest!gaclcns Arqueologlques". Casal CUltura Blsbe ~

e/

Gaspar casal,

s / n.

17001 G~

Llelda.- "Serveis Territorials del Departament de CUltura" c/ GovemadorMonteada, 13. 25CXJ2 ll.GIDA
Tarragcna.-"Serveis Territorials del Departanent de CUltura"

Tortosa.- "Servels Territorlals del DepartBJ"leflt de CUltura". Palau Ol1~ ' de
Boteller, e/ Dr. ferran ; s/n.
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SORTIDA A L'ESTANY DE MONTCORT~S
Lloc: Estany de Montcortes
(Baix Pallars) .
Data: 26 i 27 de juliol.
Coordinador: Josep M! Castellví
(241888)
Informació i programació: Trovada a l'estatge social el dijous 24, a les
B,30 del vespre.
Aquesta sortida col.lectiva de la SAS-CELL és la segona que es realitzara
a Montcortes, dones fins el 31-12-86 gaudim d'una autorització de Medí Natural
de la Generalitat per a la practica d'activitats sub a 1 ~estany. ·
La sortida seria el dissabte per la tarda, i la tornada el diumeng.e al ve~
pre.
Els interessats assistiu (o truqueu) el dijous 24 a l'estatge social, i
així es podran aclarir les qüestions de tendes, equipament, menjar ••. etc ..
Tant apneistes com escafandrers podreu gaudir de l'espai subaquatic de l'es
tany.
Aigües de bona temperatura als seus 10 primers metres (segurament al -voltant deIs 20-23 2 C).
Com és norma a les sortides de la SAS-CELL, cal que recordeu que 5015 hi ~
dran anar tots aquells que s' ho vulguin passar for<;a bé. Passotes, llpasmarots",
i ganduls, absteniu-vosJJ
Els bussadors de l! de la SAS intentaran baixar al fons maxim de l'estany
(-30 m), on les aigües són a 42C i la visibilitat molt reduida.
Si s'aconsegueix será la primera vegada que s~assoleix aquesta cota per bussadors.
També esta prevista una immersió nocturna per a visitar els crancs de l'es
tany i les truites.

II · CURSET D'IMMERSIÓ A PULMÓ LLIURE: AIXÓ VA B~.
El proper passat dia 11 de juliol fou la cloenda del curset d'iniciació
d'enguany. Amb un $oparet mitg improvisat al restaurant de Les Basses, va finalitzar l'última sessió oficial del curset.
Uns vint-i-tres cursetistes i de cinc a deu col.laboradors de la SAS es re
mullaren a l'Olímpica de Les Basses tot aprenent i perfeccionant la tecnica de
la immersió en apnea.
Polsant entre els cursetistes i l'organització, l'opinió que els mereix el
resultat del curset, resumint algunes de les contestes i comentaris relatius al
mateix:
- Monitor director: Cal reflectir amb total claredat que, tal com era de preveure, no obstant quelcom aspecte 10gicament ineluctable, i donada la cojuntura de la SAS-CELL, vista l'evolució i l'especialització lligat amb els nous metodes, sistemes i equipament, l'ansia de divulgació i perfeccionament, pedem
expresar una específica i sustancial satisfacció tot entenent l'esfor~ de cursetistes, col.lahoradors i monitors,de la qual cosa cal deduir que el CELL vist
el que cal observar es trova al cim, al pou, a la neu, a la ginesta, a l'estany
i a la mar salada, i d'ací a 1l e ternitat. cal,pero, agrair el hon temps i la bona sort sense els quals la cosa no hauria estat igual •••

.. ./ ...
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· . ./ ...
Em sembla que ja ho he dit tot •••
- Comentaris de cursetistes i monitors:
· - ·L'aigua m'entra dins del tub .. l1!
- dones búfala ... 1!
- Com és que entre les ulleresi "el bigoti m'entra aigua ??
- pelut .. !

- Quin rotllo té el Monitor •••• i la calor que fa vora el projectorIII
- QU1 és aquest que parla??
- Corn!!

Un escorpí??...

- No, dona, un escarpí ..•

- Aquell és ofegat??? • o bé és el Blai ?
- engoleix saliva ..
- Profe m'entra aigua!! ....
- bufa pel nas .. !!
- Profe ero fa mal l'oida!! ..
- Que és un foens d'enfaust??
- Alguns no naden: van amb bicicleta sota l'aigua .• .
- AixD és forc;a

II

guay " ...

EPI EPI EPI EPI EPI ••••••••
- MERCADILLO SUB : Compra i venda ·de material sub . Anuncis

en aquesta cir-

cular periOdica (de franc •• ).
- ES TRAMITEN RENOVACIONS DE DOCUMENTACIÓ SUB CADUCADA.
- EIs dijous pel CELL: caliu sub del milloret .•••
- MEDICINA SUB/ACCIDENT DESCOMPRESSIÓ:

Si voleu. es cIar ••

comproveu-ho • • ••

Un company de la SAS-CELL. al obser

var després d~una immersió,que tenia unes t a ques rogenques a le s cames va
pensar en un possible s~oma d'accident per descompressió, un xic as sustat va fer algunes consultes i es prengué unes aspirines ...
semblava que
el possible aceident no era tal ...
A l'un dema es repetiren les taques a les came s. després d'un altra immersió.. ..
Al cap d'una bona estona va arribar a dese abrir que les taque eren, feli9ment, provocades pero la costura del vestit de neopreno!!!

- Aixo pot passar a qualsevol ••••
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5mió d'Activitols 5ubaquafiques
del Centre Excursionista de Lleida
(SAS - CELU
Paeria 13 , 1!.
25007 LLEIDA

FEDAS-COE-CMAS

CIRCuLAR 07/86
03 O'OCTU8RE 1986
SOTA L'AIGUA: 1 CICLE OIVULGATIU DE LES ACTIVITATS SUBAQUATlqUES.
Substituint Els Oijb~s Subaqu~tics de la SAS-CELL daIs dos anys passats
pal 86 s'ha programat, d'un a forma m's intensiva, l'aportaci6 divulg ati va '
da la nostr a Secci6, mitjan ~a nt un cicla da 5 dies de durada.
S'~djunta el programa on s' hi e xp osen els continguts i rest a nt informaci6 de les sassions.
La Junta agrair~ prengueu bona nota daIs die s i horari deIs actes per
tal de que no us en perdeu cap.
~s al primer Cicle de tem~tica sub que es far~ a Lleida. Veritablement
és una fita historica. Sigueu-hi partíceps. Moralmant hi sou obligats.
ATENCIO: URGENT: CURS O'ESCAfANORISME ~ S.I.R.P. TARRAGONA.
Com sampre, amb presses i sense marge de temps ••••
Ens ha estat comunicat qua la SIRP organitza al sau X Cursat d'Escafan
drisme, amb un preu da 23.000 pts . . pels membres de la SAS-CELL. Esperantel programa concret dal cur set, us podam concretar de moment les datas:
del 18 d'octubra fins al 21 da desembra. Oissabtes tarda i diumengas matí.
Més complerta informaci6, quan l a tinquam, al taul6 d'anuncis da la SAS-CELL, Paeria 13 ,lª.. Interessats, c oncreteu la vostra pa r 'tHfipaci6 urgentment quant abans.
CALIU SU8?: ELS OIJOUS AL CENTRE.
Els que ja sou adictes als dijous de la SAS pel Centre ja sabeu da
qUa va la cosa. Aixo 's pels qua no poden, no se'n recorden, o ha valen
apropar-se pel Centre:
- -..,--'- -- '--" "'-'"
Un veritabla caliu sub 's el que aS respira, a 'pressi6 norm al, els
dijous per la SAS. Si vals fer alguna sortida, o soIs petar la ' xerrada ,
t'hi trobaras segurament amb algú qua s'hi apunti.
L¡¡ seu social és pe,r aixo, per trabar-se, far projectes, canviar im-prassions, aportar la adiant col.laboraci6, i també par donar-li una capa
de pintura (ja . arribar~ ••• ).
Un ~elefon, el 242329, permat el miracla de la comunicaci6, i si hom
no po~ anar-hi, i vol saber qua passa i qui hi ha, soIs cal remanarr al dit i demanar pals de la SRS. Així de 5ahzill.
Sortides a les Medes (Parc Natural) amb cargolada inclosa, descens d'un sector del RibagÜ'r~ana; i d'altres sortides, s'han planejat amb el
caliu sub que la SAS pot oferir si la gent vol vellugar-se.
J a ha sabeu.
EP! EP! EP! EP!
- ~IONTCORTES: Els passats 26 i 27 de juliol fou la sortida col.lectiva.
Tot perfecte. Cap problema. Una fractura d'en Ram6n jugant
a pilota, un gas de la Conca de Tremp atropellat, un parell
de trompades 8mb cotxa, algun projecte dbfegat i farres exhuberants, foren alguns .dels a1li.cients d 'aquesta expedici6 de la SAS.

. .. / ...
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- ESQUI: Sabent que entre els membres de la SAS hi han també afeccionats
. . ... a l'esquí, es recorda que mitjan9ant el CELL pot obtenir-se la
.~~ targeta federativa d'ssquí, i així anar par la nBU un xic més ~
ben guarnit. L'hivern s'apropa •••
~

-l/EL CHILENO~ L 'amic Ricardo Roselló Ovalle "el chileno" ens ha tram~s la ssva adreca actual. Els que el vareu coneixer sabeu que
li agradaria'rebre noticies des del Seoria.
, Av. Diego Portales 480 -Depto. i2_VI~A DEL MAR
-CHILE- CoL.LABoRADoRS: Alguns ja sabeu cue el CELL organitza una mena de competicions excursionistes anomenades marxes de rBqulari
tato Per
les mateixes cal l'ajut dels membres"del CELL , i els de la SAS rscordeu oue som CELL, per la
qual cosa la nostra col.laboració sera ben _ebuda pels
organitzadors de la marxa. 1 hom s'ho passa d'allo
más bé.
El dijous passeu pel Centre.
- MERCADILLO SUB:
GRAN OFERTA:

Camara fotografica anfibia Nikonos 11, óptica 35mm
recanvi~ i adapta
dor flash. -16.000 Ptes.
Jordi Tomas
24 21 10 (tardes)

W Nikkor 2,5. Juntes toriques de

UN ALTRA GRAN
OFERTA: Pantalons biforrats 7 mm. cremalleres:pit i tornells. 14.00C
20.800
"Chaleco" Scubapro nou amb push lift .
12.00G
CO$ola profundímetrS-SOS més manometre
l.OOC
Cinturó de llast (sense ploms) • • • •
Ploms 2 Kg

Ploms 1 Kg

•

• • ••
• ••
••••••••••

. ..

4UDC

35C
4.00C
l.50C

Armilla manega curta 2mm talla 3
Aletes Nemror venturi-fin 43-45
• ••
•
Xavier Guiu - 20 42 95 (nits)
.
- NO SOCIS: Aquesta Circula~, exclusiva pels membres de la SAS-CELL, en
aouesta oeasió l'han rebuda també ex-cursetistes i simpatitzants ,
eis quals encara que no són formalment soeis, eal tenir-los informats del s cursets i del s actes d'intsrss.
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GENERALlTAT DE CATALUNYA
GENERAL DE L ESPOR:r

fI!
~
?

ESI'OOT CATAlA

LLEIDA, DEL

20

24

AL

D'OCTUBRE

1986
M

SALA D'AeTES .DE "LA eAIXA •
A LES 20 H.

el BISBE TORRES.2.

SOTA L'AIGUA .. ,
Fou a finals de l'any 1983 quan es va promoure dins del .Centre· Excursionista de Lleida la creació d'una Secció d'Acti
vitats Subaquatiques. pionera a ·Lleida. DeIs objectius basics
d'aquesta Secció hi destaca la tasca divulgativa de l'esport
subaquatic •.
Amb "Els dijous subaquatics de la SAS-CELL" s'oferien durant els mesos d'estiu del 84 i 85 un seguit de projeccions i

DlMECRES, DIA 22
-

sessions informatives de les diverses ' especialitats i aplicacíons de les tecniques subaquatiques, les quals gaudiren d'una
molt bona acceptació~ També, dos CUXsets d'iniciació a les -

activitats sub / Immersió a · pulmó lliure. han demostrat l'in· teres per aquestes activitats a les comarques de Lleida.

''1' ACrrvITAT SUB A PONENI'''
Audiovisual i carentaris de BLAI MONl'SERRAT, foto-sub
11eidata, que reflecteix una IIOstra de la tasca suba
quatica desenvolupada pels manbres de la SAS-CELL .Les aigües interiors ofereixen grans possibilitats
per al' esport subaquatic. Si bé al mar és on més - inmersió es practica, cal donar el protagonisme que
també es mere:bcen els rius, els 11acs, etc., per tal
de gaudir de 11urs espais subaquatics.

DlJOUS, DIA.23
-

Amb el present Cicle es vol refermar l'acció divulgativa

de la SAS-CELL. tot donant a cpneixer el món "sub" apropant10 a les nostrescomarques , oferint una ferma referencia pertal de que els.interessats en practicar l'esport subaquatic puguin fer-ho, sigui partint de zero, sigui perfeccionant-se,
o bé especialitzant-se

_ _ _ _ _ PR O G R A M A_ _ _ _ _ __

"CERCADORS DEL PASSAT"
Sota les aigües, i especialment al mar, la historia
deIs homes esta escrita amb les restes, pecis i vestigis; que bussadors i arquealegs subaquatics van descobrint i investigant. Una aproximació cap a - aquesta vessant de l' ambi t sul:marí de la roa de JOSEP
LLUIS CUBELLS i JOAN CANALS, amb projecció de diapasitives i de 11ur pellÍcula "CERCADORS DEL PASSAT" •

DlVENDRES, DIA 24
DILLUNS. DIA 20
- Presentació del Cicle.

-

¡¡; .....

i=

-

Cloenda del Cicle •

Conferencia i diapositives a cárrec de FREDERIC MALAGE

=

DlMARTS. OlA 21

!l!

"EN LES ENI'RANYES D' UN Ml>N A PARI', ANCl-lENAT MAR"
Audiovisual que ens penretra gaudir d'un viatge pels
fons de diferents mars, tot observant la vida , els
paisatges i la natura d'aquest "altre m6n" •
Obra d'un equip d'importants foto-subs catalans:
XAVIER SAFONI', Mª ALBA CAMPRUBI i LLUIS PUIGlITBEI'.

. LADA i ~S, sota el titol: ''HISTORIA S~
DELS ESPANYOLS". Una interessant aproJdmació a la his

i..toria suba.qu.3.tica i la seva evolució al 11arg del tem¡)s
. : ' de la ma d '¡j¡n dels més ben documentats experts en aques
. . ta materia.. .
-

-

Conferencia de FRANCESC FRAILE amb el tema "INl'RODUCCrO
A LA IMATGE: SUBAQUATICA: FUl'O-CDlEMA SUB". Presentació
d'aquest 1!Ón, de l'encis de captar imatges sota l'aigua,
la tecmca i els aparells. Francesc Fraile és un ex- pert del foto-cinena sub, tanmatcix Director d'aquest depart;a¡rent a la FEDAS.
.
Projecció de la pel.lÍcula ''10S JARDINES DE LA
de Francesc Fraile i Daniel Escrig.

REINA"

COMPLIMENTANT LES DADES D' AQUESTA BUTLLETA REBREU PERIbDICA
INFORMACIÚ DE LES .ACTIVITATS I CORSETS DE LA SAS-CELL.

NOM 1 COGNO'1S:, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C/

;

POBLACIÓ
Dirigir-ho
a:

N~

/TELEF!_ _ __

CODI POSTAL._ _ __
SECCIÚ D'ACTIVITATS'SUBAQuATIQUES DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA.

j- - - - -

13,1~_

Pl. Paeria,

25007

LLEIDA

-

- - - - - - -Telefon
- - - - -242329
- --
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GENERAUTAT DE CA1i\WNYA

LLEIDA, DEL

20 AL 24 D/OCTUBRE
1986

SALA D' ACTES DE -LA CAIXA-,
A LES 20 H.

cl BISBE TORRES,2.

SOTA L'AIGUA",
Fou a finals de l'any 1983 quan es va promoure dins del Centre Excursionista de Lleida la creació d'una Secció d'Acti
vitats Subaquatiques, pionera a Lleida. Dels objectius basics
d'aquesta Secció hi destaca la tasca divulgativa de l'esport
subaquatic.
Amb nEls dijous subaquatics de la SAS-CELL" s'oferien durant els meses d'estiu del 84 i 85 un seguit de prejecciens i
sessions informatives de les diverses especialitats i aplicacíons de les tecniques subaquatiques, les quals gaudiren d'una
molt bona acceptació. També, dos CUrsets d'iniciació a les activitats sub / Immersió a pulmó lliure, han demostrat l'interes per aquestes activitats a les comarques de Lleida.
Amb el present Cicle es vol refermar l'acció divulgativa
de la SAS-CELL, tot donant a cpneixer el món "sub" apropantlo a les nostrescomarques , oferint una terma referencia pertal de que els . interessats en practicar l'esport subaquatic puguin fer-ha, sigui partint de zera, sigui perfeccionant-se,
e bé especialitzant-se

_ _ _ _ _ p R O G R A M A_ __ _ _ __
DILLUNS, DIA 20
- Presentació del Cicle.

-

Confere.."lcia i diapositives a cárrec de FREDERIC MALAGE

=

LADA i BENAP~S, sota el títol: ''HISTORIA SUBMARINA
DELS ESPANYOLS". Una interessant ap:roxiJnació a la his
...toria subaquatica i la seva evolució al llarg del temP"s
de la ma d' rim dels més ben dCJCUIreIltats experts en aques

. ta materia.

-

DIMARTS, DIA 21
- Conferencia de FRANCESC FRAILE amb el tema "INI'RODuccrO
A LA IMATGE SUBAQUATICA: FOTO-CINEMA SUB". Presentació
d'aquest món, de l'encis de captar imatges sota l'aigua,
la tEknica i els aparells. Francesc Fraile és un ex- pert del foto-cinema sub, tarnnateix Director d'aquest depari:aJIalt a la FEDAS.

-

Projecció de la pel.l.Ícula "LOS JARDINES DE LA REINA" ,
de Francesc Fraile i Daniel Escrig.

DlMECRES, DIA 22
- ''1,' PCrIVITKf SUB A PONENI'''
Audiovisual i canentaris de BLAI MONI'SERRAT ,foto-sub
lleidata, que reflecteix una lIOstra de la tasca suba
quatica desenvolupada pels IIlElIIbres de la SAS-CELL .Les aigiles interiors ofereixen grans possibilitats
per a 1 'esport suba.quatic. Si bé al mar és on més imnersió es practica, cal donar el protagonisme que
també es mereixen els rius, els llacs, etc., per tal
de gaudir de llurs espais subaquatics.
DIJOUS, DIA .23
- "CERCADORS DEL PASSAT"
Sota les aigiles, i especialment al mar, la historia
dels hanes esta escrita amb les restes, pecis i vestigis, que bussadors i arqueOlegs subaquatics van descobrlilt i investigant. Una aproximació cap a - aquesta vessant de l' ambi t subnarí de la
de JOSEP
LLUIS CUBELLS i JOAN CANALS, amb projecció de diapositives i de Hur pellÍcula "CERCADORS DEL PASSAT" .

ma

DlVENDRES, DIA 24
- ''EN LES ENI'RANYES D' UN MON A PAR!', ANa1ENAT MAR"
Audiovisual que ens pennetra gaudir d 'un viatge pels
fons de diferents mars, tot observant la vida , els
paisatges i la natura d'aquest "altre ron".
Obra d '\ID equip d' importants foto-subs catalans:
XAVIER SAFONI', Mª ALBA CAMPRUBI i LLUIS PUIGHIBEI' •

-

Cloenda del Cicle.

COMPLIMENTANT LES DADES D' AQUESTA BUTLLETA REBREU PERIODICA
INFORMACIÓ DS LES AcrIVITATS I CURSETS DE LA SAS-CELL.

NOM 1 COGNCY-\S:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CI

;

N~

/TELEF~_ _ __

POBLACIÓ
Dirigir-ha

a,

CODr POSTAL._ _ __
SECCIÓ D'AcrIVITATS SUBAQUATIQUES DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA.
Pi. Paeria, 13,1~.
25007 LLEIDA
Telefen 242329

j
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-

-
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5mió d'Activitols 5uhaquatiques
del Centre Excursionista de lIeida
(SAS - CELU
Paeria 13,1!.

FEDAS-DGE-OIAS

25001 LLEIDA

CIRCULAR 8/86
27 NOVEMBRE 19B6
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SAS-CELL / 1986

C O NV OC AT

o

R I A

c=====&c = =============q

El proper dia 19 de desambra, divandras, tindra lloc l'A s sem- blea General Ordinaria de la SAS-CELL, a las 8 del vaspra la prime
ra convocatoria i a les 8,30 la sagonaj al local social, i amb el
següant:
I
ORDRE DEL ' DlA
1.- LeGtura i aprovació, si s'escau, da l'acta da l'assamblaa
antarior.
2.- Mamaria d'activitats 1986.
3. - Informa Trasoraria/Uuotas 1987.
4.- Projacta d'activitats pel 1987.
5.- Elacció par cobrir places vacants da la Junta.
6.- Pracs i preguntas.
(7)- Acabada l'assamblea, i al ' mataix lloc: coca da racapte, i bau
ra adiant, pal personel assistent.
Recordeu-ho: 19 DESEM8RE, DIVENDRES: ASSEM8LEA GENERAL I! 1
PESSEBRE-SU8 / NADAL-86
Com ja ss tradicional (el menys ja ha hem fat duas vegades),
apropant-se el Nadal la SAS colocara el Nsixemen~ sota les ai9ües d'un indrat proper d'algun riu de las nostres comarques.
Aquast any sera a AIFarras (si no hi han canvia), on -els intrepita bussadors amb anticongalant es submergiran per tal de realitza~
hi al nostre muntatge nadalanc, i glopejar la nedala reglamentaria.
ATENCIO: Diumange, 21 de desembre, a las 9,15, sortida des de
la gasolinera de Gualda.
Despres de la remullada: mossadeta i cremat de rom per tata l'e~
pedició. Sobre les 13,30 retorn de la matei xa.

Ifo
l'~

1 CICLE DIVULGATIU DE LES ACTIVITATS SUBAQUATIqUES:

_1

Com ja sabeu, del 20 al 24 d'octubre passat es desenvolupa
aquest primer cicle divulgatiu. La Junta vol agrair llur col . lab~
racló als membres de la SAS que han Fet possible,amb el seu treball
1 participació activa, la realització del cicle.
Tanmatelx, donem les gracies als convidats ponents de cada sesaió: rrederic Malagelada, rrancesc rraile, Blal Montserrat, Joaep
Lluls Cuballs, Mg Alba Camprubí i Xavier Safont. Ens feren passar
unes sesaiona for~a interessants, tot gaudint d'un molt bon grapat
de banas imatg86 subaquatiques .
Des dáquí cal agrair també llur col.laboració a la Caixa de Pe~
sions, a la Paeria, a la Generalltat i a la rECAS.

(lrlcull

... / ...

· .. / ... ,
Aquest I cicle ha estat una prova per la capacitat organitzatl
va de la SAS-CELL. Tot i 'que en general va anar tot b~, cal reco~
n~ixer que algunes coses no van sortir com es volia, com per exen,pIe el r8ss~ del Cicle a la premsa ... COm parl a r amb un a paret •.•.
soIs SEGRE es salva una mica neIs no st r es renec s ... Paci~ncia.
Pero, el balan~ oue en fem deIs re s ultats del cicle ~s absoluta
ment positiu. No ho dubteu. Gracia s al cicle són bastantes les -persones que s'han inteiessat per les nosttes activltats, i molts ..
m~s els ~ue ja saben que, ara, a Lleida, l'activitat Sub ~s al CELL.

~Tmom

dO> CELL 'o, ,o.coi" ,c, "i "'o ,19co, mbm
de la SAS que, nO tenint domiciliació per banc o caixa, encara no
han fet efectives les seves quotes d'aquest any que s'acaba.
- Els qui tinguin propostes d'activitats pel 87
a la Junta abans de l'assemblea General.

~ue

ho facin

saber

- Cal que recordeu que les vo st res possibles "col.labor a cions lite
raries" seran molt ben rebudes, tant e n a~uesta circular com al
butlletí del Centre. De segur que teniu coses, experi~ncies, qUes
tions, etc., que a tots agradaria saber i con~ixer...
- MERCADILLO SU8: obert les 24 hores del dia. Compra-venda-canvi.
Anuncieu-vos-hi, és de franco
- Aquesta Circular 8/86 de la SAS-CELL ha estat enviada també als
simpatitzants sub de les nostres com arn ues. Així si algú vol apuntar-se a l Pessebre-Sub o as sis tir a l'Assemblea soIs cal que
ho fassi.
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5mió d'Activitols 5uboqucitiques
del Centre Excursionista de lIeida
(SAS - CELU
Pa(~r 'ia 13 ,1 4 •
25007 1.1.!::1Il11

v¡.;nIlS-C51l- CMIIS

CIRCULAR 01/87
FEBRER 1987
SOPAR SOCIAL DE LA SAS - CELL / 87
OlA: 20 de febrer
HORA: 9 del vespre
LLoC: Fonda del Nastasi (Ctª. d ' Osca Km. 2,5 - Lleida - )
MENll: - Aperitiu
- A triar: pebrots farcits, llagostins amb espinacs, endi
vies amb camarons, coctel de gambes.
- A triar: espatlla, "coahinillo", ~nec, Fricand6, coste 11es • .
- Postras, a triar, i coctel de cava .
- TruFa gelada.
Vins, caf~s , licor~ i aigUes.
PREU: 2.500 Ptes.
RESERVES: Per tal d'assistir al sopar, ás imprescindible realit
zar l'adient reserva tot trucant al tel~Fon 235618, dema=
nant per ~Olga (nomás de 9 a 10 del vespre), indicant - hi
el nombre de place s que es volen reservar.
ATENCI~! !!: OIMARTS, 17, llLTIM OlA PER FER RESERVA.
o'INTERES: En acabar el sopar es realitzar~ l'entrega de diplomes als que durant els anys 85 i 86 han eFectuat el Cur-set d'Iniciaci6 a les Activitats Sub, o bé han aconseguit
els títols de cabussadors esportius de lª 6 2ª Classe.
Tot seguit es projectar~ l ' audiovisual "L'Activitat Sub a Ponent", que ja s'estren~ durant el "1 Cicle oivul ~atiu" l'octubre passat, i per "petici6 popular" es tornA
r~ a projectarJja, segurament,per darrera vegada, doncs aquest audiovisual ás un muntatge especial de Fragments
de diFerents originals , als quals han de torna~ per man tenir la unitat.

- En propera Circular complerta informaci6 de l'Assemblea
General, tant de la SAS com del CELL.
- Al darrera: resúm de l'any 86
- EL SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL: US HI ESPEREM!!!
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RESUH O'ACTIVITATS PEL 1987.
Sortides col.lectives:
Cursets:
Mi2'tORIA-RESUH DE LA SAS-CEI.L
ACrIVITATS

-

- saló Nautic (sector subaquatic i Camping-caravaningl
- Setmana Santa, i d'altres, a deter.inar .

Juliol-87: 111 Curset d"i~ersió a pil~ó lliure-lniciaciO a les
Activitats Suhaquatiques.

Oivulgació: -Els Oijous subaquatica de la SAS-CELL (juliol-agost)
- 11 Cicle divulgatiu de les Activitats Subaquatiques (novembrel

1986

Recerca:
OADES ESTAD1STIQUBS
Altes _embrea SAS-CELL durant l'any 1986 ••••• • •••• • •••

10

Húmero de socia al 311286

44

Dlstribucló per tltulacíó dels _erabres actlus:
Cabussadors Honitora esportius • .. •••••••••••• •
Cabussadors esportiua de 11 Classe ••.•••• . ••••
cabussadors esportius de 21 C1asse ••• . ••••••••
Cabussadors en apnea (amb certificat)
. •••• . •••
Cabussadors sense titulació o certificat

23
13
2

Durant l'any 86 sOban titulat , en diversos cursets:
Cabuaaadors esportius de ll! Classe ••••••••••••
Cabu8sadors esportiua de 21 C1asse

7

,
2

ACTIVITATS - 1986
Gener-86:

PROJECTE.

Visita al Sector Subaquatic i de Camping i Caravaning del Saló
Náutic Internacional de Barcelona.

Setmana Santa: Estada al Parc Natural de les I lles Hedes (Baix Emporda) on
es realitZaren nombroses immersions.
Julio1-a6 : II Curset d'immersió a pul~ lliure I Iniciació a les Activitats
Subaquatiques. 20 Cursetistes.
26 i 27 de Juliol: Sortida col. lectiva a l'estany de Hontcortes de pallars, on els cabussadors de ll! Classe assoliren el fons maxim de
l'estany: -30 metres.
Les immersions a Hontcortes formen part
d'un seguit de obervacions d'estanys cárstics que la SAS-CELL vol
realitzar periOdicament .
Octubre-a6: Sota l' aiqua: I Cicle divulgatiu de les ~ctivitats suaquati
ques o Durant 5 dies i a la sala d'actes de -La Caixa- varen rea=
litzar-se projeccions i xerrades de caire subaquatic, a carrec
d'importants experta en diferentes ~alitats Sub.
Ademés de les activitats fins ara resumides. els membres~ de la SAS han
estat realitzant nombroses i~ersions, tant al mar con a les nostres aigües
continentals, tot cercant indrets subaquatics que mereixin observació especial.
Cal indicar que alguns membres de la SAS-CELL han encetat de nou activitats d'espeleosub.

- Observacions a l'Estany de Hontcortes.
- Observacions a les llacunes d'Estanya.
- Espeleosub, i d'altres.

TRESORERIA 1 QUOTES DE LA SAS-CELL PEL 87
La quota pela membres de la SAS-CELL lnclou, reglamentari~ent. la Lli

cencia federativa d'activitats subaquatlquea. Així, dones, pel 87, i aegana
siguI el resultat de la quota del CELL a l'Aasemblea Gral., la cosa queda
d'aquesta manera:
1.- 600 trim E 2.4001l'any
2.- 550 tri~ e 2.200 l'any
SAS-CELL
1.- 500 trim - 2.000 l ' any
2.- 550 trim E 2 . 200 l'any
Llicencia fed . Act. Sub.
1.000

Quota CELL

Tant si és la opeió 1, com s~ es la 2 la definitiva. la quota global
pels membres de la SAS-CELL sera de. . . 5.400 l"any. (Independen~ent de
si es pertany a un altra Secció del CELL que tingui quotes propies).
Cal indicar que per acord de ¡'Assemblea Gral de la SAS-cELL es continua mantenint la norma de que pels memhres de la SAS el paga=ent de la
quota sera anual, o per la part proporcional a les altes durant l'any.
Qualsevol excepció respecte aquest pagament únic anual caldra solicitar-la a la Junta de la SAS-CELL.
~~a!l_d~

!e!

~e!~s~s_i_d~l! in~r~s~o~ ~e_l~ ~~2~~L_l:a~y_12a~

CONCEPTES

DESPESES

Saldo deutor 1-¡-86 ••••...•..
Llicencies ' federatives
Adhesius de la SAS-CELL
Correu i teléfon • . ••.•• .. • . • .
Circular periOdica de la Secció
Sortides Col.lectives •••••••••
Curset Cabussadors 11 classe . .
Curset Immersió apne a-iniciació
Trámits documentacions ••••••.•
I Cicle Oivu19atiu Act . Sub . ••
Suscripcions •••••••.. . .••.•.•
Quotes •••••.•••.••....••••• ..
Subvenciona FECAS

12.834
37 .400
54.639
1.100
11.600
20.500
20.987
17 .517

Sumes ..•.••

242.738

INGRESSOS

14.230

16.550
38 . 000
1.000

9<'

63.414
1 . 800
139 . 475
70.122

Diferencia= saldo creditor

279.277
~1.)1~12

)6.6)9

La SAS- CELL, de moment, no realitza comptabilitat pressupostaria , uti
li.tzant, fins la seva instauració, el criteri econbmic "sobre la marxa".

!!!

al .....

§a

~----

5tceió d'Activitols 5ubaquofiques
del Centre Excursionista de Lleida
(SAS - CELU
FEDAS-DGE-OIAS

Paeria 13,l!.
25007 · LLEIDA

CIRCULAH 02/87
10 JUNY 1987
III CURSET D' IMMERSIO A PULMO LLIUHE - INICIACICl A LES ACTIVITATS SUB
Per tercer any consecutiu la SAS-CELL organitza el curset d'inicia
ci6, tot comptant amb la col.laboraci6 de la FECAS i la Paeria. Cal
comptar-hi també amb 'la col.laboraci6 de tots vosal tres si ' voleu ajudar el bon funcionament del Curset, especialment a les s~.~~_ions de pi~
'.

c~na.

•

Recordeu que pels membres de la SAS-CELL la participacio com alumne al curset és de franco Pels clITsetistes en general el preu ser~ 3.000 Ptes.
.
.
Com veureu al cartell anunciador del curset, apareixen com a inno~
vaci6 les sessions de perfeccionament. Mitjan9ant les mat"eixes' tant els curse tistes com els membres de la SAS i també qualsevol interessat
en apropar-se a les activitats sub, podran reunir-se tots els dijous (de 7,30 a 9 del vespre) fins la fi de tempor¡l.da a les Basses, per tal
de practicar tant en apnea com nedant amb aletes, o bé amb escafandra
els titulats. Es procurar~ montar-hi lID circuit sub per desenvolupar
la subaquatici tat, que confiem donar~ mol t bons resul tats ·.
Engresqueu-vos-hi, i correu la veul
CURSETS PER A CABUSSADOR ESPORTIU DE 2~ 1 1ª CLASSE.
Si bé la SAS-CELL encara no organitza cap curset per la immersi6
8Illb l'escafandre atitbnom, sí qu~ procura agilitzar els contactes amb
els clubs, geogr~ficament propers, per tal d'informar als interessats
de les dades i preus deIs cursets que periodicament s'organitzen.
Cal, pero, que els interessats ens ho facin saber, i així poder- los avisar quan abans, doncs frecuentment ens en entercm de la realitzaci6 d'un curset tot just quan s'inicia.
.
SOBREPRESSI61!
Fa soIs unes setmanes un cabussador esportiu de 2 11 de ¡,lollerussa,
bomber a Cervera, s'ofeg~ pels voltants de Palp~ós. L'autopsia aclarí (sembla ser) que fou una sobrepressió pulmonar la que provoca el fatal desenlla9.
Us recomanem que refresqueu els vos tres coneixements de fisiologia de l'irnmersi6 i que pareu molt de compte amb l'escap lliure. 1 en
cas de tenir-lo que efectuar: prudencia.
EPI

ELS CURSETS DE LA SAS-CELL •••

S'adjunta la llicencia federativa
als qui no l'han recollit encara.

)1

"MERCADILLO SUB": Compra-venda-can
vi.
Els dijous pel vespre al Centre:
viu el caliu sub de Lleida!! I
(sona for9a bé ••• oi?)

(1

Esther

INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES:

CURSET

orES 1, .2 i

TEORIQUES:

IMMERsrO

PULMO LLIURE

A

CALENDAR! SESSIONS CURSET:

D

ORGANITZA

JULIOL 1987

3.

HORA 1 DE 8 A 10 DEL VESPRE.

Sfeeió d'Activitols Subá'quatiques
del Centre heursionista de lIeida
(SAS· CELU

LLOC: CELL, PAERIA lJ , l!, LLEIDA
pRACTIQUES:

BASIQUES: orES 6, 7, a, 9 i

10 DE JULIOL.

PERFECCIONAMENT; CADA DIJOUS, DES
16, flNS A SETEMBRE.

D~L

OlA

HORA: DE 7,JO A 9 DEL VESPRE.
LLOC: LES BASSES (L'OLIHPICA).

COL.LABOREN ,
INFORMACIO 1 INSCRIPCIONS:
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA;
llORARI:

PAERIA,

lJ,l! . LLEIDA.

DE 8 A 9,30 DEL VESPRE.

TELeF'ON:

LA PAERIA '$'
AJUNTAMENT DE LLEIDA

242329

DATA LtHIT O'!NSCRIPCIÓ; 26 DE JUNY (PLACES LIHITADES)
PREU:

J . 000 PTES.

(INeLOU TEXTS 1 ASSEGURAN~A FEDER.)

MATERIAL NECESSARI: ULLERES, TUS 1 ALETES.
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5ecció d'Activifols Su~oquatiques
del Centre Excursionista de lIeida
(SAS - CELU
Paeria 13,1!.
25007 LLEIDA

F"EDAS-DGE-OIAS

REUNIO PREPARATORIA ASSEMBLEA GENERAL
Es convoca als membres de la SAS-CELL i simpatitzants a la Reunió de Junta oberta prevista pel dissabte dotze de desembre, a les
19 hores (les set del vespre), a l'estatge social.
Les qü~stions a tractar són les relatives a ¡a confecció de
l'ordre del dia de l'assemblea general a celebrar el mes de gener,
que incloura la renovació de la Junta (dones ja fa 4 anys que la SAS es crea i aix1 ho expressa el nostre Reglament), el programa d'activitats pel 1988, i d'altres aspectes d'interés per l'erOIUció
de la SAS-CELL.
Cal la col.laboració de tots. Si teniu alguna act·i vitat que pr~"
posar,projectes, etc., exposeu-Ia. Entre tots hem de fer: una SAS ac
tiva i cada cop més ferma, base de les activitats sub de Lleida i
comarques.
No hi falteu!
En acabar la reunió, els qui ho vulguin podran assistir al. •.•
SOPAR DE GERMANOR DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
Dia: 12 de desembre de 1987
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Restaurant La Masia
Men~: - Aperitiu
Salmó al Cava
- Gall d'Indi trurnfat
- Copa de gelat amb nata
- Vins blanc i negre del Benedes
_ . Café i licor
Preu (IVA incl~s): 2.000 Ptes.
Inscripcions: Quan abans, a Secretaria del CELL. tel. 242329. o
be personalment, de 8 a 10 vespre.
PESSEBRE-SUB/87
El proper dia 20 de desembre, alguns deIs més intrepits cabussadors de la SAS -acompanyats d'altres potser no tan intrepits- es su~
mergiran en un lloc encara per determinar,per tal de posar el Betlem
de la SAS i glopejar-li una nadala. Cal suposar que el dia de la reunió (dia 12 a les 7 del vespre) es concretara lloc, horari, etc.

19
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El

Tot esta llest peI" a la

--

dia sera el 20 de Desembre de 1987 i el lloc que hem 'I:l.escoberr' •

aquest soy, es troba en el Segre .al peu del Santuari de Se' Maria
de Salgar tocant a Artesa de SegTe.
El l.1oc forma un cangast que segueix el curs del du dibuíxant una

gran corva. En el marge de la carretera,sata una paree rocosa,plena de covetes i coves, aprofitant la tranquilitat de les aigües
inscal.laTero el nostTe betlem, garantitzant-yos profunditats mini-

mes de 2 metres (compravat). No cal dir que la pare culinaria hi
sera present al final de la col.locació.
El programa sera el seguent
Concentració de veh:i.cles i personal a l ' estació

9H 30'

Lamolla.

10H

Sartida cap a Artesa de Segre i un cap allí

00-

va concentració a !'estació de servei del Ponto
!OH 30'

Sortida d'Artesa en direcció al ~Santuari.

10H 45 '

Arribada al lloc i equipament.

IlH 30'

A l'aigua tins que el cos ho aguanti "i col. loca-

• <
.... c

.

ció del betlem .

~

....~'"..,..,

•

12H 15-30' Sortida, assecat

00

13H 30'

... <-

.'"

i

Rom "CREMAT" .

>00

PoN

A partir d'aquesta hora ens esperaran en un lloc
secret on ens hauran preparat uns quants cargols

i uns quants conil1s per

acompany~r-los

(tot barat pero bo)

- Per inscripcions cal que truqueu al teleton 23- 56-18 (OIga) de 9 a 10 del vespre fins el proper di jous 17 de Desembre.
-Porteu roba d'abric per sota l'aigua

!!!

- Qui necessiti material Sub que ho digui 8mb temps suficient.

BONES FESTES

!II
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5mió d'Adivitals 5uhaquatiques
del Centre fxcursianisla de lIeida
(SAS - CELU
rEDAS-DGE-01AS

paeria l3,l!.
25007 LLEIDA

CIRCULAR 04/87
28 DESEMBRE 1987

,

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIO D'ACTIVITATS
SUBAQUATIQUES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA,
DIA 15 DE GENER, DIVENDRES
A LES 8 DEL VESPRE, EN 1~ CONVOCATORIA, I
A LES 8,30 LA SEGONA; A L'ESTATGE SOCIAL,
I AMB EL SEGÜENT

ORDRE DEL DIA:
1, - LEtTURA I APROVACIÓ, SI S ESCAU, DE L'ACTA DE L 'ASSEMBLEA .
ANTERIOR,
2,- MEMORIA ACTIVITATS 1987,

3,- INFORME TRESORERIA, ESTUDI QUOTES/88
4,- RENOVACIÓ DELS CARRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA SAS,
(EN·CAS DE NO HAVER-HI NOUS CANDIDATS, S'ENTENDRAN
RE-ELEGITS ELS ACTUALS)

5,- PROJECTE D'ACTIVITATS PEL 1988,
· 6,- PRECS

1

PREGUNTES,

En acabar l'assemblea,

-

Qui no pugui assistir i

vi

i "coca de recapte per a

vulgui delegar el seu vot

tots.

en un a1-

tre membre de la SAS-CELL, pot fer-ho tot donant-li,en qui
delegui el vot,

una nota o

escrit,

signat,

expressant tal

-

delegació.
- Es prega puntualitat .
-

Anoteu-vos la data de l'assemblea a

la vostra acupada agenda.
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Stcció d'Aclivitals Suhaquatiques
del Centre fxcursionista de Lleida
(SAS - CELU
FEDAS-DGE--01AS

Paeria 13,1!.
25007 , LLEIDA

CIRCULAR 06/8'i
15 FEBRER 1981
(Adre~ada

a socis i simpatitzants)

CICLE "FOTOGRAFIA I NATURA": FOTO-SUB.
Organitzat pel Centre i la Societat Foto~fica de Lleida.
DlA: Dimarts, 23 de febrer (23-F).
HORA: 8,30 del vespre.
LLOC: Sala d'actes de liLa Caixa", el Bisbe Torres, 2, de Lleida.
T1TOL: "LA FOTOGRAF1A SUBAQUATICA"
Xerrada-Projecció acarree d'en BLAr MONTSERRAT 1 CALDERÓ,
fotógraf subaquatic, Monitor espcirtiu de cabussarnent de la
SAS-CELL .
Suposant. que el terna pugui ser del vostre interés, com afeccionats a les
Activitats Subaquatiques, preneu bona nota i procureu assistir-hi.
PROJECCIÓ ESPECIAL : "LES COSTES DEL SlNA1"
DlA: Dissabte, 27 de febrero
HORA: 8 del vespre.
LLOC: Sala de projeccions del Centre Excursionista de Lleida, Pl. paeria
13,1-ª, a Lleida.
TfTOL: "LES COSTES DEL SINA1" , d'en Xavier Safont i M~ Alba camprubí.
Xerrada-projecció d'una expedició des de Vilanova i la Geltrú fíns al Mar
Roig, per tal de fer irnmersió a les tropical s aigües de la península del Sinaí.
El Xavier i la M~ Alba, bons amics de la SAS, ens oferiran una forga inte
ressant projecció de diapositives que ens permetran , a més de gaudir de les-meravelles subaquatiques tropicals, coneixer l'intríngulis d'una expedició
d'aquesta mena. A veure si ens hi engresquem nosaltres ...
cal recordar-vos que el Xavier, com a fotógraf, i la M~ Alba, com a model,
aconseguiren el primer lloc al Campionat de Catalunya de foto sub els anys 86 i
87, i també formáren part de l'equip espanyol al darrer Campionat Mundial de foto sub (cadaqués, juny-l987), on assoliren el segón lloc per a Espanya.
Sera, ~er la SAS-CELL, tot un privilegi ...
En acabar, el sopar del subaquatics de LLeida i rodalies ens espera ...

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL
DATA:
HORA:
LLOC:
MENÚ:

Dissabte, 27 de febrer de 1988 .
22h. (les 10" de la nit) •
La Masia (CI Democracia ', Lleida)
Aperitiu, Parrillada de peix, Pernil guisat, postres, beure adient,
entrega de diplomes als cursetistes de l'any 1987, discurs, sorteig
i projecció.
PREU: Dues mil cinc-centes pessetes (IVA inclos, a pagar al mateix sopar) .

~§!:iRV~;¡:

TELtFON 242329 (Secretaría del Centre) de 8 a 10 del vespre, .. "
fins el dijous dia 25, tot donant el norn i el número de places
que voleu reservar, dient que és pel sopar de la SAS.
Si us plau, procureu fer la reserva . · No espereu l'últirn dia.

Com pode u veure, el dia ·.27 de febrer sera un dia (bé, més aviat un vespre)
forga complert. A les 8 la projecció tropical amb -peixos a : la pantalla, i to.t
seguit a la parrilla.
ts voluntat de la SAS que aquest sopar-trobada ho sigui de tots el subaqua
tics de Lleida, tant els de la SAS com els simpatitzants. Hi sou tots convidats.B2
Elra.ull

RESOM DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL
El passat día 15 de gener es celebra l'Assemblea General de la Secció d'Ac
tivitats Subaquatiques del Centre Excursionista de Lleida.
Fent un resum, direm que es llegí i aprova l'acta de l'assemblea anterior,
així corn la memoria de les activitats de l'any 1987. Després del informe de la tresoreria s'acorda no incrrnentar les quotes de la SAS, quedant així pel 88:
-Quota CELL .. .. .......... 2.400l'any (600 per trimestre)
-Quota SAS ............... 2.000l'any (500 per trimestre)
4.400
1.500 (l'any 87 eren 1.000 Ptes.)
-Llicencia Federativa 88
Quotes SAS-CELL + L.Fed.

5.900

Corn és norma, el pagarnent de la quata sera d'un cap, sigui anual o pels trimestres que resten en cas d'alta durant l'any. El pagament trimestral soIs
podra realitzar-se mitjan9ant autorització de la Junta de la Secció. En cas de noves altes,el CELL ha previst una quota de ''entrada equivalent a mitja qu~
ta anyal del CELL. Aquesta mesura s'aprova a l'assemblea del CELL a finals de
genero
Quan a la renovació de carrecs de la Junta de la SAS, després d'analitzar
la situació actual, ·s'acorda per unanimitat aprovar la següent distribució de
carrecs:
NOM
AREA RESPONS.
cÁRREc
11

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

BLAI MONTSERRAT CALDERÓ
JOSEP M' CASTELLVt VILADEGUT
JOSEP M' ABADIA PALAU
RAMON ABELLA MOR
MINA CORBELLA GARCIA
XAVIER GUIU AGUILA
RAIMON SERRA CASANOVAS

Escala Cabussament
Arqueologia Sub.
Natació aletes/Orien.
Activitats divulgat .
Departament medic
Foto-cine sub.
Bio-eco. sub.

S'aprova el programa dtactivitats pel 88, que és expesat a la seu social,
pero condicionat a la vostra a"cti va col.laboració i partic ipació.
Tat seguit, el assistents es cruspiren amb fruició unes sucoses coques de
recapte, regades amb cava (gentilesa de la Esther i el Jordi de part de la p~
titeta Gemma), cloent d'aquesta manera llacte assembleari.
MERCADILLO SUB
- Es vend "bibotella ll Nernrod 2x12. Contrastades llany 1987. Semi-noves, pe_
ques immersions. De confian~a. Raó: Josep Miquel Castelló, telefon 240092, ha
rari comercial.
- Es compraria regulador de segana ma. Raó: Ramón Abella. Els dijous al
Centre.

[p/
- Anoteu a la vostra oeu
pada agenda les prope=
res projeccions . No hi
falteu! !
- Al sopar tampoc!!!
- Setrnana Santa: sortida
col.lectiva. Participa
en escoliir el lloc. Els dijous al Centre ...
-

Qui no pugui o no vulgui recollir el seu diploma com a cursetista
de l'any 1987, podra recollir-lo a Secretaríadel CELL a partir del dia ú de mar<;.
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CIRCULAR 02/88
10 JUNY 1988
PRIMER "RAFTING LIGHT" DE LA SAS-CELL

El peoper DIA 19 de JUNY, diumenge , la SAS organitza un descens experimental (degudament autoritzat) amb embarcacions pneumatiques, i assimilades, des de la presa (Pardinyes) riu avall fins a Butsenit.
Dades:
!2_~~_j~~YL_2_~~!_~~~!: concentració al peu de la presa a Par
dinyes, deixar-hi les embarcacions i traslladar els vehicles que
calgui a Butsenit, i tornada amb un altre vehicle a Pardinyes.
10 del matí: sortida conjunta de tots els participants. No es
tract;-de-~ñ-descens competitiu (ni la competencia a la Trans-Segre de Balaguer); la cosa Va d"anar baixant riu avall el més agru
pats possible, i passar-ho for~a bé; Qui h a vulgui, podra s e guir-

tot el descens pel camí que voreja el riu des del pont nou fins a Butsenit · mateix.
!~~~E~E~~~~~: De franco Dijous, dia 16, al CELL de 8 a 10 del
vespre, personalment o bé per telefon (242329). Place s limitades.
Tots els qui tingueu alguna embarcació que pugui servir pel descens de l'esmentat sector de riu hi sou especialment convidats.
Les pneumatiques es governaran amb els rerns. Sense motor.
Hi han
quatre indrets que presenten certa "dificultat " que ja han estat
estudiats i s'indicara als participants el . sistema de salvar -l os
tranquilarnent.
En arrivar a Butsenit dinar conjunt deIs participants al "rafting light" (bocates i fiambreres per compte de cadascú) .
Us hi espere~ ... ! ! !
IV CURSET D"INICIACIÓ A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES -

IMMERSIÓ A

puLMÓ-LLIURE-::-i9ss---------------------------------------------Dates:

~~~~~~~~_!~~E~S~~~:

Dies 4,5,6 i 7 de juliol
de 8 a 10 del vespre, al CELL.
~~~~~~~~_EE~~!~S~~~: Dies 8 ,11 , 1 2,13 ,14 i 15 de juliol
de 7 a 9 del vespre a l"Olímpica
de Les Basses.
~~~~!~~~_~~_E~E~~~~~~~!~~~!: tots els divendres restants de juliol i agost, de 7 a 9
a l 'O límpica de Les Ba ss es.
Són
sessions voluntaries .
Altres dades: !~~~E~E~~~~~: Fins el dia 1 de juliol. CELL, Pae
ria 13,1. Lleida~ Telefon 242329.!:E~~':' . 3.000 ptes. (inclou text i llicencia ~ed~
rativa). Socis del CELL 2.500 Ptes.
~!!!E~!!~ Ulleres, tub i a l etes.
~ª~!: A partir dels 14 anys. Per edats inferiors
consultar-ho amb els organitzadors.
Com sempre, pels membres de la SAS-CELL la participació a l Cur
set ~s gratuita .
Las sessions de perfeccionament són tamb~ adre~!
des a tots els subaquatics de Lleida i r o dalies.
Preneu-ne bona nota.
Els qui cregueu que hi podreu col.laborar corn a monitors
poseu-vos en contacte amb el director del Curset, en Blai Montserra84

- - - - -
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~~~~_~!~22~_~2~~22~!!~~_2~_~~_~~~=~~~~~L~2!~!Q_!~~~

Com d'altres anys la SAS vol mantenir el caliu Sub durant la
temporada estival, al temps que es referma amb la seva "tasca divulgativa envers les Activitats Subaquatiques.
Aixi, dones, els dijous de juliol i agost, de 8 a 9,30 del . vespre, es desenvoluparan a la sala de projeccions del CELL els
I'Dijous Subaquatics " , passant-hi pel .li cules, diapositives , o b~
xerrades d~interés divulgatiu, les quals procurarem tinguin
una
difussió adient en els medís locals de cornunicació.
Els vostressuggeriments i 1'activa participació són eIs e1ements fonamentals per tal de que la divulga ció de les activitats
sub sigui seriasa i efectiva.
Us hi esperem.
MERCADILLO-SUB
- Es vend "bibote11a" Nemrod 2x12 . Contrast 1987. Semi-noves ,
paques irnmersions. De confian9a.
Raó: Josep Miquel Castelló, telefon 240092 , horari comercial.
- Es compraría regulador de segona ma. Raó, Ramón Abella. Els
dijous al Centre.

EPI

_______'!l.

- A Secretaria del CELL hi han dip~omes d~alguns ex - cursetistes
que encara no l'han recol1it .
Penseu-hi ...
- Es busquen documentacions caducades per tal de renovar-les ...
- Pareu molt de compte amb la sobrepressió pulmonar. Fa uns dies
morí un sub de Matar6 per un : as~ens:incorrecte.

(1lIcull
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CIRCULAR 01/89
20 GENER 1989
ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL.

CONVOCATORIA.

DIJOUS, 2 DE FEBREffi DE 1989
Es convoca a tots els membres de la SAS-CELL a l'Assemblea Ge
neral Ordinaria que es celebrara el proper dia DOS DE FEBRER, di=
jous, a les 8,30 del vespre la primera convocatoria, i A LES 9
DEL VESPRE, la segona, amb el segUent
ORDRE DEL DIA
1)
2)
3)

4)
5)

Lectura, i aprovaci6 si s'escau, de l'acta de l'assem
blea anterior.
Memoria - 1988
Informe Tresoreria - Quotes 1989
Projecte d'activitats 1989
Precs i preguntes.

Es demana puntual assistencia.
Qualsevol membre de la SAS-CELL que vulgui oferir-se en la di
recci6 d'alguna activitat pel 89 que ho comuniqui quan abans a la
Junta per tal de afegir-la al projecte d'activitats.
Qui no pugui assistir a l'Assemblea pot delegar, per escrit ,
la seva representaci6 i vot a un altre membre de +a Secci6.
Com ja és habitual, en acabar, els assistents es cruspiran les
reglamentaries coques de recªpte.
ACTIVITATS PROPERES
DIUMENGE, 12 DE FEBRER
Sortida col.lectiva amb els companys del SARC (Centre Recreatiu d'Activitats Subaqu~tiques) de Vilanova i la Geltrú.
PROGRAMA:
- Immersi6 al mar del Garraf, i després •••
- "Xatonada" de germanor en un restaurant de
la zona.
Amb aquesta activitat es correspon a la visita que el SARC ens
feu l'octubre passat per fer immersi6 amb la SAS-CELL a l'Ebre de
Mequinenga, i compartir una cargolada.
Per concretar horaris, distribuci6 als cot~s i carga d'aire ,
passeu-vos per la SAS el dijous.
Us hi esperem.
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CIRCULAR 02/1989
1 de mar9 de 1989

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL
DATA: DIVENDRES 10 DE MARC
A les 9,30 del vespre, al Restaurant La Mina (Partida Mariola, 56), amb menú de peix. Preu: 2.800 ptes (a pagar al
mateix sopar) .
CAL RESERVAR PLACA tot trucant al Centre -telefon 242329- de 8,30 a 9,30 del
vespre, FINS EL DIJOUS día 9. Es cIar que també podeu personar-vos al CELL per fer
la reserva. Al fer-la done u el VQstre Dom i dieu si hi anireu soIs, i els acompa- nyants si n'hi van.
Entendrem que els qui no hagin reservat pla~a no vindran al sopar.

Experiéncies anteriors ens

lI

o bliguen" a dir-ho així de clar,pero cal tenir

present que al restaurant no se li pot dir : serem uns 15 Ó 30 • •. , sino el número
exacte d'assistents .
Com ja és habitual, en acabar el sopar es fara entrega deIs diplomes als cursetistes d'iniciació de l'estiu 88, així com a d'altres membres de la SAS amb nova ti
tulació sub. Per aixo aquesta circular també la reben els cursetistes esmentats
per si vol en assistir al sopar per tornar-nos a veure i de pas rebre el diploma, i
en cas de no poder o veler anar-hi sapiguin que podran recollir llurs diplomes a la
Secretaria del Centre Excursionista a partir del 30 de mar9.
1 també com cada sopar, en acabar es realitzara la projecció de diapositives de
les diverses sortides o activitats deIs mernhres de la SAS. Els qui tingueu diaposi
tives que vulgueu ensenyar porteu-les a sopar.
Menció especial mereixera la pro
jecció d'en Xavier Guiu que es transportara durant una estona ál Mar Roig d'Egipt;
a través de les irnatges captades durant el seu viatge cap aquells indre~s fa pecs
mesas.

NOU PRESIDENT A LA FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES
El passat 27 de gener es celebra l'assemblea del PIe Federatiu de la FEDAS, on
la SAS-CELL hi era present, i es realitza l'elecció del nou president de la FEDAS,
essent el candidat guanyador en LLuís M~ Puyó, que amb Uns significatius vots de di
ferencia respecte al Sr. Font, fins ara director de l'ENBAD, substitueix al Sr. Re
dando un cap finalitzats els quatre anys de presidencia, discutida per uns i alabada per d'altres.
En puyó ha estat president de la FEDAS des de la seva fundació l'any 1967 fins
1984 en que una disposició legal feu plegar a tots els presidents de Federacions es
portives sense possibilitat de presentar-se a re-elecció a les eleccions democrati=
ques que aleshores sfencetaven dins d'aquest mon de les federacions.
Un c9P passada la "lIlegislatura" 84-88 en puyó s'hi ha presentat altra cep i
de valent, amb ganes de reimpulsar les activitats sub a "l'estat espanyol.
Sort ... !
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Ier. CI/RSéT
P'ORléNTACIO' PéR A
!3I/SSAPORS

éSPORTll/S

ORGÁN ITZA

Secció d'Act ivita ts Subaquatiques ·
del Centre Excursi onist a de Ll~~
da (S.A.S.-C.E.LL.)
COl.LABORA:
Club Natació Lleida

- Adressat a bussaJors esportius .

El curs desen vo lupa la te o ría i la practi ca d e le s tecn i ques basiq u es d'o rient a ció subaquatica.

ES REQUEREIX :

Titulac!ó mlnima d e bussad o r esportiu.
Estar Cederal.

- Aportar equip sencer i

bruixola.

ISSCRIPCIONS :

Secretaria del CENTRE EXCURSIONISTA DE

PROGRAMA :
DIJOU S JO de Mar5

22h 30' Locals del CELL

1) Presentaci 6 del Curs I Aplicaciolls pr~cti
ques I La bruixol a I La Terra I EI s ~ords I
Des vlaci o ns I Decl lnacio ns I El mapa I Exe rcicis practics.
OIYENDRES JI de Har5 22h
Loc a l s del CE LL
2) Orientació pels senyals na t ural s I Orienta c ió amb sol 1 sense I RelIotges soIars I
Distancies I AI~ad es I Situar-se des de l~i8U~ 1 des de la costa f Situaci6 en rlus.
DISSABTE 1 d'Abrl1 1a h Piscina Cam o s Elisis

LUIDA.
De dilluns a divendres de 20h 3D' fins.les
2 1 h 30'.
ó als telefons 2'.23.29
24.18.88

3) Us de la bruixola I Calcul de dl st~ ncies ·
de recorregut I Variants personals I Angulaclons.

Data limit

DIUMENGE 2 d'Abril

26.03

PREU
Sotis del Centre Excursionista de Ll eida ó
del C(ub Natació Lleida
3.500,--

No Sotis

DIUHE~GE
5)Ru~bs

4.500, --

9h Salou (mont.Jaume ler.)

4) Practiques d'orientac ió per angu la ció I
Clrcults amb bruixola i se nsa bruixola (distancia i angulació).
9 d' Abril

9h Sa lou (mone .Jaume ler.)

referin ~ ie s

I Circuies irreg ular s .
DIUMEHGE 16 d'Abrl1 9h Sa l ou (mont. J aume ler.
i

a abonar en el moment de la inscr ipci ó.

6) Concurs restr i ngjt de e ec ni q u es d'orieneac16 per parelles .

- Donada la co~plexitat d'organitza ció de l
cur' les places són limitades .

Hl ha premi especial so rpr es a per la pa rella
guanyadora.

S'entregara certificat d'assiten cia .
- Monitors e.M.A.S.

Tancament del curs 1 Paella marinerA.
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Lleida, 25

d'~gost

1989

El proper DIVENDRES, DI! 1 DE SETEMBRE un cop acabada
la Última sessió de perfeccionament del V CURSET D'INICIA
CI6 A LES ACTIVITATS SUBAQUATIQUES - IMII'IERSI6 A, PULM6,--LLIURE es realitzar!l un soparet de cloenda del curset aL
que confiem hi ~ssistiu tothom.
Durant el, soparet 'es lliuraran els certificats/diplomes als cursetistes. En acabar hi haur~ l~ projeccióde diapositives realitzades durant eL curset(podran encoma-nar-se cbpies en paper}.
Els interessats en realitzar un curs d'immersió amb
escafandre ~utbnom, cal que us pooeu "urgentment" amb con
tacte amb J .Mª c:astellví (241888) dones la so.A.S. us pot
adregar cap a cursets que s'iniciaran d'immediat. Durant
el soparet, també us podreu informar al respecte.
Dates d'interés:
LLOC : SAL 1 SUCRE.
cl Magí Morer~ (a prop stª Tereseta)
HORA; : 9,30 del vespre(en acabar a les Basses)
basicament, pa amb tomaquet, pernil, embotits,
MENt1 :
amanida, •••

PREU: total factura: nombre d' assistents = $'
Reserves: cal trucar al Centre Excursionista (242329)
el dijous dia 31, o bé passar-hi de 8 a 10 del vespre. Si
. penseu assistir ~l sopar no us oblideu de fer l'adient r~
serva, en cas contrari tindrem problemes d'espai al res-taurant, i la situació, per experi~ncia, us podem dir que
és ben desagradable.
Recordeu: 1 de setembre, soparet de cloend~ del curset.
A reveure.
S.A.S-C.E.LL.
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CIRCULAR 01/90
01 FEBRER 1990
ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL

CONVOCATORIA

DIJOUS, 15 DE FEBRER DE 1990
Es convoca tote ele membres de la SAS-CELL a l'Assemblea General
Ordinaria que es celebrara el proper dia QUINZE DE FEBRER, dijous, a
les 8 delveepre la primera convocatoria, i a les 8,30 del vespre la
eegona, amb el eegüent
ORDRE DEL DIA:
1) Lectura i aprovaci6, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
2) Memoria 1989.
3) Informe Tresoreria - Quotes.
4) Projecte d'Activitate 1990.
5) Precs i preguntes.
Es demana puntual assist~ncia.
Qui no pugui aseietir a l'Assemblea pot delegar, per escrit, la
seva representaci6 i vot en un altre membre de la Secci6.
Com ja áe habitual, en acabar, els assistents es cruspiran les reglamentaries coques de recapte.
FEDERATIVES 1990
Per acord de la Junta de la SAS-CELL no s'ha realitzat la renova
ci6 de la llic~ncia federativa per l'any 1990 als membres de la Sec=
ci6 que tenen quotes pendentes deIs anys anteriors.
Si f6s aquest elteucas et preguem que regularitzis,quan abana,
aquesta situaci6 per tal de tramitar ben aviat les llic~ncies penden
tee.
Les Llic~ncies ja tramitades podran ser recollides el mateix dia
de l'Assemblea. Les no retirades aleshores seran enviades per correu.
LLIC~NCIES

CARNET SAS-CELL
La SAS esta preparant l'expedici6 d'un carnet que acrediti la con
dici6 de membre de la Secci6. ~s per aixo que si voleu que us siguiconfeccionat el mateix caldra que aporteu DUES fotografies de carnet.
Ens les podeu fer arrivar per correu o bé directament, entregant-les
a Secretaria del Centre.
SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 1990
Tot i- que us sera comunicat amb más detalls,us avangem que la data aera el dissabte 17 DE MAR9.
Anoteu-ho a la vostra ocupada Agenda.

. .. / . . . 90

El raeull

· . ·1· ..
CONVALIDACIONS TITULACIONS CMAS
Els qui gaudiu d'una titulaci6 de Escafandrer de 2Q, 1ª, Monitor
o Instructor, podeu encomanar-nos la tramitaci6 de la convalidaci6 amb l'equivalent titulaci6 de la "Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques", certificaci6 de caire internacional de la vostra
titulaci6 de Subsecretaria de Pesca.
Les equival~ncies son aquestes:
Escafandrer de 2ª Classe • • .
"Plongeur" 2 estrelles
Escafandrer de 1ª Classe • • • ••
"Plongeur" 3 estrelles
Monitor Esportiu de Busseig
"Moniteur" 2 estrelles
Instructor Esportiu de Busseig
•• "Moniteur" 3 estrelles
Sols caldra que ens feu arrivar fotocopia de la llicencia federa
tiva de 1990 i dues mil pessetes /2.000 ptes/. Com la comanda es
convenient fer-la en blocs, la primera remesa de convalidacions tindra com a termini de recepci6, de fotocopia i diners, el dia 15 de mar9 de 1990. A Secretaria del Centre.

-=

D'ALTRES CONVALIDACIONS
Els interessats en obtenir titulacions PADI en forma de assimila
ci6/convalidaci6 amb la titulaci6 de Escafandrer de 2ª 6 1ª que tin=
gueu, passeu els dijous per la SAS. Contacte: Josep Mª Castellvi.
RENOVACIO DE TITULACIONS D' ESCAFANDRER DE LA "SUBSECRETARIA DE PESCA"
A la SAS hi prediminen dos tipus basics de socis: els qui tenen
titulaci6 i carnet, i els qui tenint la titulaci6 no tenen encara el
carnet. Si sou d'aquestos últims, paci~ncia.
Si f6s el cas que sou deIs qui si teniu carnet i llibreta d'acti
vitats subaquatiques, cal que mireu bé la data de caducitat (cada 5anys cal renovar-ho).
Si ja el teniu caducat val la pena que contacteu amb la SAS per tal d'agilitzar els tramits de renovaci6. No
us ho deixeu passara
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AVlS que ens passa el Sr. Tresorer del CELL
referent a la morositat d'alguns membres de
la SAS- CELL
============================================

SOC!:

Es prega (nova) domiciliaci6 bancaria.
(S'adjunta l'imprés de domiciliaci6 que caldr~ es faci
arrivar ben cumplimentat a Secretaria del CELL. No ho
retardeu, si us plau).
Tens el rebut de l'any ______________ a Secretraria del
CELL.
(Pots passar a pagar-lo. Quan abans millor, si us plau) .

En cas de vulguer causar baixa del CELL (o no més de la
SAS) cal que se'ns comuniqui, millor per escrit, tenint en
compte que és preceptiu que s'han d'haver fet efectives les
possibles quotes pendents fins la data de baixa.
Per qualsevol aclariment no dubtis en consultar-nos.
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06 MAR';: 1990

ASSEMBLEA SAS-CELL _ RESUM.

El passat quinze de febrer es reali tza l' Assemblea General de la SAS, amb l' as sistencia de catorze rnembres de la Secció, i que d'acord amb l'ordre del dia es de~envolupa iniciant-se a les 20 ,45 i cloent á les 21,30~
Es liegí i aprova l'actade l'a ssembl ea anterior. Es comenta l a memoria d'activitats de l'any 1989 ir després d'exposar la situació de tresoreria, s'aprova mantenir l es quates sense augme~
tar-les l'any 90. Dins del projecte d'activitats per aquest any cal destacar:
- Curset d'iniciació infantil (via Club Natació Lleida)
- Vlé Curset d'irnmersió a pulmó lliure i sessions de perfeccionament (a l'estiu) .
- Curset d'escafandra per l ! Classe , i d'altres.
- Dijous Subaquatics (juliol i agost ) .
- Betlem Sub de la SAS-CELL (23-1 2-1990)

Important fou l'informe del departament medic de la SAS . La nostra metgesa
sub, Mina Corbella, parla de les revisions mediques, de la farmaciola de la SAS,de
le s vacunes que ens hem de posar i del Curset de rescat i reanimació especial per
activitats subaquatiques que la SAS vol r ealitzar durant 1990.
En l'apartat de precs i preguntes es parla deIs llibres sub per la biblioteca
del CELL, del diari d'irnmersions de l a SAS, del carnet -en elabora ció- de la SAS
així com de les convalidacions en titols CMAS i de les opcions PADI. Tot for~a
interessant per la formació continuada del bon subaquatic.
Acabada l'assernblea, les r eglamentaries coques de r ecapte i el beure de la nevera del Centre complementare n llacte assembleari.
SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL

/

1990

NOVA DATA: DIVENDRES, 16 DE MAR';:
LLOC: Cal Molí (zona Club Tennis Lleida).
HORA: 21,30 (9,30 del vespre)
MENO: Cal~ots/cargols amb p arrillada de carn. (Qui no li convingui aquest menú,
per regim, gustos, etc ., cal que h o indiqui a l'hora de fer la reserva).
PREU: 2.500 ptes.
'
RESERVES : CAL TRUCAR (242329), O PERSONAR-SE, a Secretaria del C~L, de 8 a 10
del vespre, fin s el dijous día 15 de mar~, tot indicant el nom i, si
n'bi han, número d'acompanyants .

Com ja és habitual, a libara del café , sorteig sorpresa, i visionat de video i
diapositives, resull de les activitats deIs membres de la SAS-CELL.
Aquest sopar és obert també als simpatitzants de la SAS i de les activitats sub
en' general.
Feu correr la veu i no hi falteu.
TtTOL DE BUSSEJADOR ESPORTIU DE PRIMERA CLASSE. PROPER CURSETc
La SAS té programada la segona edició del Curset per al Títol de 1 - Classe.
Requisits previs a l'examen:
- Un any d'amtdguitat des de l' examen del títol d e 2. Classe .
- Haver realitzat 25 irnmersions.
- Superar la revisió médica.
- Estar federat en Activitats Subaquatiques.

Sessions teoriques: d'abril a setembre, amb periodicitat quinzenal, a concretar, els dijous de 20 a 22 hores, al Centre .
Examen teoric: cap a finals de setembre.
Examen de mar: durant l'octubre.
Preu: - Inscripció: 5.000 ptes. ; - Abans de l'examen teoric : 5.000 ptes
- Abans de l'exame n de mar: 5.000 ptes .. Total : 15.000 ptes.
El preu inclou : programa, temari i qüestionaris¡ sessions preparatories i Ellacull
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drets d-examen; tramitació del titol; despeses d'embarcació i examen de mar
sió médica.

revi-

Inscripcions: fins el dijous 5 d'abril, dia en que es realitzara la primera
sessió, de presentació i aclariment de la mecanica del Curso Per tal d'agilitzar les tasques organitzatives , es prega que llinteressat realitzi, abans del 5 d'abril,
la pre-inscripció telefenant (242329), e persenant-se, a Secretaria del CELL als he
raris habituals de 20 a 22 h . .
Aquest Curset no és exclusiu pels membres de la SAS-CELL ; s'hi pot inscriure qualsevol bussejador de 2ª Classe que compleixi els requisits previstos.
AL' ANTERIOR CIRCULAR COMENTAVEM ..•. :
I

ti

.

<. ..

d'hlivil oh \Uboquo'1'Iq~ ti

, '1 de lI.. d.
d \ (enlre {¡(U,tlontl o )

,.{{IO

(5,0.5' CELL

ClJLAR 01/90
CIR ~RER 1990
01 p~

CARNET SAS-CELL
1
edloló d1un oarnet que acredlti la CO~
La SAS 88th preparant 1 exp
aixb que si voleu que UD sigui
dici6 de membre de la 5eooi6 . te per rteu DUES fotografiea de camet.
confeoolonat e1 mat~~v~~dp;~ ~~~r:~oo bé direotament, entregant-l ea
Ena lee podeu f er a
a Secretaria del Centre.
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~cció

d'Aclivitats Subaquoliquu
del Centre Excursionista de Lleida
(SAS· CELLl
I'i) (' ri.l

I),I ~.

2 c,007. I.I.EII>/\

Lleida, 4 - 10- 1990

Eatima.t

"su:B"~ .

Ja som a les portes de l'hivern i les nostres aotivitats: d'aigues enfore. es van ralentitzant airl
que el fred avanga.

Aixo no vol

dir que aquestes s'aturin

fina . que el temps millori. A:ra és el moment que hem de
donar una aplioaoió praotica de totes aquel les

experien-

oles que hem atreaorat durant la temporada 1 tranametre-ho
a aquellea peraones que ens envol ten i que volen gaudir
de les noatres aenaaolons

t.s per

aixo

g

que oom oada any estem preparant amb forya

ll.lussió ela curseta per a la canalla que oada disaahte
o diumenge deIs. mesos hivernals es realitzaran a la pisoina ooberta deIs Campa Elials:del C.N.Lleida.
Ja ·fa temps que esta en l'esperit del Club, la oreaoi6
d'una bona base de monitors d'esoafandrisme i albora una
altra base d'ajudants d'aqueats monitors que puguin fer-ae
oarreo de l'enaenyament dela cursoa máa elementals oom a
pas previ a un futur monitorat d'eaoafandriame.
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Par .tal d'unifioar oriteris en quant a la partioipaci6
activa deIs mambres de la

S.A.S~

en aqueetes activitata

docente ua convoquem a a la reuni6 que durem a terma el
propar Dijoua dia 11 d'Octubre ale looala del C.E.LL. a
partir de lee 20: 30' amb el seg{ient ordre del dia I
.;,; Inminent creaci6 de "l'ESCOLA. CATALANA D'ESCAFANDRISME ESPORTIUtt . par part de la F.E.C.A.S.
- Cursets;d'iniciaci6 a les Activitata Subaquatiquea par a la prepara campanya;
- Preparaci6· deIs cursete d'iniciaci6 i formaci6
dela ajudante de curset.(l sessi6 teorica)
(+)
Amb la il.lussi6 que sigui del teu interés aprefitem par .
saludar-te cordialmant.

Secci6 d'Aotivitats Subaquatiquea del
Centre Ex:cursionista de IJ.eida
La. junta

(+) a oarrec deIs monitora
ffiai Montserrat
- Antoni !Aplana
.
- Joaep MA Caatellvi
(+)Eg impresoindible estar en poeeesi6 d'un titol d'eaoafandrieme
qualeevol par puguer partioipar en ele ouraete d'iniciaoi6.
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5ecció d'Activifoh Suboquotiques
del Centre Excurlionista de Lleida
(SAS· CELU
FEDAS-DGE-CW\S

Paeria ll,l!.
25007 .LLEIDA

Lleida 12 Febrer 1991
ASSElJBLEA GENERAL DE LA SAS- OELL

- o o 11

V

oo

A T OR 1 A-

DIA: 21 DE FEBRER DE 1991, DÜOUS. /

HORA: 20h 1ª convocatoria
20,30 la seGona.

ORDRE DEL DIA
- Lectura, i aprovaci6 si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterio
- Memoria activitats 1990.
- Quotes pel 1991.
Projecte d'activitats pel 1991.
- Escola d'activitats subaquatiques
- Oomunicacions, precs i preguntes.
En acabar l'assemblea es realitzara l'habitual "pica-pica".
Es prega pcUltualitat.
SOPAR SOOIAL DE LA SAS-OELL 1991
llova edici6 d'aquest acte socio-culinari dels subaqull.tics de Lleida
i reo.alies, obert a tot simpatitzant de la nostra activitat.
DIA:
DISSlI.BTE, 23 DE FEBRER.
HORA: 21,15 h. (9,15 del vespre)
LLOO: RESTAURANT SA..l'fT BERNARDO, 01 Saracibar, 2, Lleid~'. IEstac. Aut
MENU: 1.- Una mena d'entremés. 2.- Oonill amb all i oliJo bistec,
Salm6 al cava. Vins, aigUes, postre, café, licor •...
PilEU: .2.900 pts.
(A PAGAR AL MATEIX SOPAR).
RESERVA DE PLAOES OBLIGATOTIIA, a la Secretaria del OELL, persollalment o per telefon (242329), de 8 a 9,30 del vespre, tot indicantel nom i n(ooero d'acompanyants,si és el caso
DATA L1MIT PER RESERVAR: Dijous 21 de febrer, fins 22h (és el dia
de l'assemblea General).
Oom jo. és habitual, durent els postres es fara entrega dels diplo
mes dels ll.ltims titulats, i la posterior projecci6 de les diapositives
representatives de les sortides o viatges dels membres de la SAS (els
qui tingueu diapositives per ensenyar no oblideu portar-les).
CURSETS
Us avancem que s'iniciaran ben aviat els nous cursets per a obtenir el titol de Bussejador 1 Estrella, nou titol elemental de la FEDAS.
Els interessats en preparar-vos pel titol de Bussejador Bsportiu de Primera Classe cal que ens ho indiqueu quan abans per tal de preparar el programa de sessiol1s de cara a examinar-se al setembre.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
S.A.S.

CURSET OBTENCIO TITOL BUSSEJADOR ESPORTIU DE 2ª CLASSE
B 2 Estrelles) PER A BUSSEJADORS TITULATS UNA "ES
TRELLA.
OCTUBRE/NOVEMBRE 1991

~UTUR

===========================

GRUP fSPELEOLÓGlC

LLEIDATA

REQUISITS:
- Ser Bussejador 1 Estrella
'- Acreditar número suficient d'immersions al quadern de busseig (veure documentaci6 a cont.).
- Haver superat la revisi6 medica específica (s6n
v~lides les revisions de fa menys de 9 mesos).
- Autoritzaci6 pares/tutor pels menors de 18 anys.
INSCRIPCIONS:
Fins el dia22-10-1991 a Secretaria del CELL, de
8,30 a 9,30 del vespre. (Confirmar la voluntat de
inscripci6 telefbnicament per reservar p1a9a, dones
s6n limitades - Telefon: 242329)

SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

SECCIÓ O'ACTIVITATS
SUBAQUATIQUES

PAERIA.

DOCUMENTACIO A APORTAR A L'INICI DEL CURSET:
- 6 fotos carnet
- Fotocbpia Llicencia Federativa 1991
Fotocbpia DNI
Fotocbpia Carnet 1 Estrella (o del passaport si
el carnet encara no s'ha rebut)
Fotocbpia de les p~ines del quadern de busseig
on hi consten les immersions realitzades com a
Bussejador 1 Estrella.
QUOTES:
5.000
5.000
5.000
3.000

pts
pts
pts
pts

a l'hora de la inscripci6.
ABANS de l'ex~en tebric.
ABANS de l'ex~en de mar.
Pel tr~it del títol (aprovat ex.mar)

OBSERVACIONS:
- El material/equipament l'ha d'aportar cada a1umne.
En cas de no disposar de tot o part de l'equip cal
indicar-ho a l'inici del curs per tal de poder con-certar la uti1itzaci6 del material de 110guer i ca-rregues d'aire "per a les sessions de mar.
- Donat que ens consta que nombro sos bussejadors Una
Estrella ja han adquirit diversos llibres que permeten el seguiment del Curset de 2ª Clase no s'inclou
un llibre de text determinat. Entre d'altres títols
s6n idonis pel Curset qualsevol dels següents:
+ ASI ES EL BUCEO, de Luis Avila. Ed.Hispano Europea.
+ INMERSION CON ESCAFANDRA AUTONOMA, de Ernesto
13. ler.· Te/. (973) 24 23 29· ,{j,~11~~"2~!l\l'LLWJ,li!panO Europea.
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+ CURSO DE BUCEO, de varis autors. Sense editorial. D'e ,
" difícil locali tzaci6;

( Qu~isevol dubte bibiiogr~:nc es pot consultar amb els
Instructors del Curs)

CALENDARI DE SESSIONS:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES
rn

rn
<1)

'¡:j ;:j

OOTUBRE {

22

23

29

30

5

6

DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
24

00'
'rl 'rl

rn H
rn,o
<1)

Ex~en

( { tebric
9
Pract.mar 1

<1)

rn.p

NOVEMBRE

7

15
16~
Repescy
Pract.mar 2
e xrun en
tebric
23 ~~ 24
Exrunen mar ______________
~/"

, C; "

m

Dies de reserva
(30)~/(1-12)
.•;:~~ _":
:· :::::,.rI":,~'"-~'.j-1:1=====-, c:;~:-.c:-,

-,----.-:::::::,..

TEORIQUES: ai CELL. de 8,30 a 10 del vespre.
, Exrunim:'.' :8. -leB'':::4 :-¡¡arda.

H

MAR: Rac6 de .Salou-Ccosta
..... - ' , . de Tarragona)
.
Pr~_c:tlj;,
<
i.ues
aJ.es.
15,30
h.
o
:x:
Ex~.!JJen~ a"'les ' 9 h •
~

,

..,

~

,

(NOTA: Per presentar-se a la repesca ae l'ex~en
tebric en cas de suspendre o impossibilitat d'assistir al del dia 9-1 1, caldr~ fer eféctiu un suplement de 2.000 pts)
..

. '. .

,

..

;. '

TELRFONS DE CONTACTE:
SAS-CELL . . . . . . • • •
Instructor/Blai Montserrat
Instructor/J.Mª Castellví
-.:

;~/_~.¡~.)¡:

.

.

.,'

,

:::t

242329
249671
220251

99

"

.~.:.:<;:~:: : . >~::

," . _.. ~
- ' "_ .• !'":'

1

', ¡.., ...~ ',' ,'. ~
~ ".:~.~ ._~'~':" ' .:..:,.' .,~ ...

.

.

El recull
. "

~

"

.

•

. _ , o, ' ' .

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
S.A.S.

Lleida, 16-12-1991
Benvolgut simpatitzant:

OnllJ' ESPELf.OLOoIC
LLllDATA

Sf.COÓ n 'r.SCJ\I.J\nA
r ALTA MtJrHANYA

SECOÓ O'ACTIVrrATS
SU8AQUATIQUES

Ens plau comunicar-te que el proper DILLUNS 30 de
desembre es realitzara la sessi6 informativa de preseg
taoi6del proper CURS BUSSEJADOR 1 ESTRELLA (iniciaci6
a l'immersi6 amb l'escafandre autbnom) que l'Escola
d'Activitats Subaquatiques de la SAS- CELL iniciara durant el mes de gener de 1992.
El lloc de la presentaoi6 sera el Centre Excursionista de Lleida, PI. Paeria 13- 1er; l'hora les 8,30
del vespre (20/30 h).
Rem d'indicar-te que el número de plaoes ~s estri~
tament limitat per raons de oairé organitzatiu, i probablement no tots els interessats podran insoriure's.
La present oomunicaoi6 te l'enviem perqUe vas fer
constar el teu interés en realitzar aquest Curs mitj~
9ant el full de pre-insoripoi6 o b~ perqUe vas truoar
o parlar amb algú del CELL / SAS-CELL. Amb aixb volem
expresar-te el oaraoter preferent quan a reserva de pl~
9a si et vols inscriure donat el teu interés previo Pero cal que ens:.·oonfirmis amb la teva assistencia si et
continua interessant.
Pots truoar-nos al dELL (242329 de 8,30 a 10 da vespre) si oreus que no podras assistir a la sessi6 in
formativa.
T'hi esperem.
SAS-CELL
El President

rAERIA. 13. ler.· Tel . (973) 24 23 29· Aparlat 242·25080 LLEJOA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
S.A.S.

ASSEMBLEA . GENERAL DE LA SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES
DEL CENTRE EXcuRsIONISTA DE LLEIDA

C O NVO C AT O R I A
GRUP ESPELWLÓQlC
LLflDATA

11 DE MARC DE 1992,

DIA:

DIMECRES.

HORA:

A les 20 h. la primera convocatoria i a
LES 20,30 h (dos quarts de nou del vespre) la segona.

LLOC:

Sala d'actes del Centre.

Amb el següent
StcCIÓ O"escALADA
I ALTA MUNTANYA

ORDRE

DEL

DIA

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea
anterior.
- Memoria d'activitats 1991
seca6 D'ACllVITATS
SU8AQuATIQU~S

- Renovació de carrecs
- Quotes pel 1992
- Projecte d'activitats pel 1992
- Comunicacions, precs i preguntes.

Es prega puntualitat .
EL PRESIDENT
L1eida, 24 febrer 1992

PAtRIA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 UIIIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SAS-CELL

Lleida,

Mar~

del 1992

Estimat "Sub",
Ara que s'inicia la temporada "calida"

GRUJ" ESPfLEOLÓGIC
LLEIDATÁ

per o a

la practica de la nostra activitat, ens fem resssó de
les propostes formulad es per alguns socis de la Secció durant la propassada Assemblea de la S.A.S.

en el

sentit de fer més participatives les sortidescol.lectives i

atansar així nous llocs i

noves destinacions

als nous bussejadors vinguts a la Secció.
SECCIÓ D'ESCALADA

I ALTA MUNTANYA

Hem concertat una serie de sortides,qué de forma variada i

creiem que amb destinac~ons for~a atractives,

us ficaran a l'abast els diferents espais subaquatics
que ens envolten.
En la fulla adjunt* . podeu veure les diferents opcions
que hem preparat amb les característiques d'inscripció
i els costos aproximats:
SECCIÓ D'ACTIVrrATS
SUBAQUÁTIQUES

No ¿al dir,

perb, que cada dijous al marge de les sor-

ti des oficials, ens podem tornar a veure en els locals
de la S.A.S. per preparar les sortides personals.
Agratm la teya participació i

porada "sub

lf

et desitjem una bona tem-

•

La Junta
S.A.S.-C.E.LL.

PAERI .~ .

13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartal 242·25080 LLEIDA
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CALENDARI DE SORTIDES OFICIALS
Rí.

HES

DATA

DESTINACIO

A

ABRIL

DEL 9 AL 20

SHARH EL SHE I CK (Har Roig)

B

HAIG

DE L'l · AL 3

ILL ES HEDES (Estartit)

C

MUG

12

ESCOLLERA DE TARRAGONA

D

JUNY

27 i 28

L' ESCALA

E

AGOST

14,15 i 16

MUSEU OCEANOGRAFIC DE MONACO 1
PARC SUBMARI DEL PRINCIPAT

F

SETEMBRE

5 i 6

LLAFRANC (Els Ullastres)

G

SETEMBRE

19 i 20

L' ESCALA

H

OCTUBRE

3 i 4

ILLES MEtiES (Estartit)

1

OCTUBRE

DEL 9 al 18

EXPEDICIO AL CARIB

"

~

"

o

"

~

00

"

·0
.~

~

~

=
~

~
~

"-

"-

A

lSense menjars)

B

(Sense menjars)

C

(Sen se Menjars)

D

(Sense Menjars)

E

.~

~

~

"o

Rí.

150.000-1 60.000,- -

=
o

00

....

'"SI

~

~

"o

( Ll oc a precisar)

.0
.~

"e

u

.~

~
~

e

=
>-<
•2:

00
.~

.~

~

.-<

u
~

"""

'"

=

-

"=
~

e

ro ·
Uo

"

.-<
00

.~

~

'O

'"

~

16

20 . 3

SI

4

25.4

Vehicles partículars

---

--

1

14.5

Vehicles particular s

7.500,-

SI

3

20.6

Vehicles particulars

Amb menjars

25.000,-

SI

1

1.8

F

(Sense menjars)

10.000,-

SI

3

25.8

Vehieles particulars

G

(Sen se Henjars)

7.500,-

SI

3

13.9

Vehicles particulars

H

(Sense Menjars)

7.500,-

SI

3

25.9

Vehicles particulars

1

Pendent

SI

- --

20.9

Col.lectiu

10.000,-

..... .... '" ........ ... ... ..

Col.lectiu

Autocar

'.'. \

Els preus 56n aproximats i orientatius . Ta~ a 1' Esca l a com a l'Estartit, l' al lot-

jament es far¡ en Apartaments. A Llafranc s'ha de fe r
Per inscriure-us

~ontacteu

ei

Hotels.

amb el Josep Maria Caste l1 vi fins a les dates maximes

que s'especifiquen. (Telf. 973-22.02.51)
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ O'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES

Lleida, 25-03-1992

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL / 1992
==================================

.Com cada any ens plau de convocar-vos al sopar obert a tots els subaquatics de Lleida i comarques,i simpatitzants, en la seva
novena edició ..
ORUF esPElEOLÓ01C

lLETDATÁ

SECCIO O'esCAlADA

I ALTA MUNTAI'(YA

Preneu bona nota:

DATA:

OIVENDRES , 3

D'ABRIL DE 1992

HORA:

9 del vespre

LLOC:

Restaurant del ROYAL PALACE (Ctra. Val d'Aran Km 1)

MENO:

Entrants, Ternasco, Peix, vi,cava .... postre,i 3.000 pts ..

RESERvEs: Imprescindible reservar plaga fins el dijous
les 21,30 hores.

:~,

a

Personalment o per telefon a Secre-

taria del CELL (242329 de 20,15 a 21,30) .

Al fer la

reserva indiqueu el número de places que es reserven

(1 + acompanyants) .

El pagament es realitzara al ma

teix sopar. '
A la fí del sopar es fara l'entrega deIs diplomes
SECClO D'ACTlVrrATS
SUBAQUÁTIQUCS

als darrers

titulats de la SAS-CELL, així com la projecció de les diapositives
que mostraran bona part

de les activitats del 1991.

Porteu-ne un

recull de les vostres.
Feu correr la veu, reserveu

pla~a,

i

a reverure.

SAS-CELL

SOPAR 3-4-92 9 vespre - RESERVA PLA¡;:A

FINS

_.~

O' ABRIL 21,30 vespre (242329) CELL. FEU-HO JAI

PAERIA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
S.A.S. - C.E.LL.
CURS PER A OBTENIR EL TITOL BUSSEJADOR 2 ESTRELLES, PER
A TITULATS D'UNA ESTRELLA
TARDOR 1992
B**
=======================================================

La SAS-CELL organitza aquest curs per a aquells B* que, reunint
els requisits adequats, vulguin accedir al nivell B**. d'acord amb

el nou program prdagÜgic aprovat per l'ENBAD (Escuela Nacional de Buceo Autónomo Deportivo) .

REQUISITS PER A PARTICIPAR AL CURS:

GRlIJ' ~UOLÓ<i1C
LLEIOATÁ

-

Edat mínima 15 anys complerts abans d'iniciar el curso
Revisió medica (de menys d'un any d'antiguitat) .
Estar en possessió del títol B* espanyol o l'equivalent CMAS.
Demostrar documentalment mitjan~ant el quadern d'irnmersions haver realitzat un mínim de 15 immersions.
- Estar en possessió de la L1icéncia Federativa de l'any en curso
- Pertanyer com a soci a una entitat federada reconeguda per la

FEDAS (és a dir, la SAS-CELL o altre Club Sub).
ADVERTl!:NCIA MOLT IMPORTANT: PLACES LIMITADES.
L'inscripció, que es realitzara per rigoros ordre, caldra realit

zar-la a Secretaria del CELL

ABANS DEL DIA 30 DE SETEMBRE.

REQUISITS D'INSCRIPCIÓ:
S~CCIÓ O'ESCALADA

I ALTA MUI'ITAI'IYA

- Aportar fotocópies de:

,DNI, Llicencia Federativa, Carnet B*, i
del quadern d'ilmnersionsi.
- Certificat medie (obligatori presentar-lo abans sessions de mar)

- Entregar 4 (QUATRE) fotos carnet (que no siguin massa petites!!)
- Aportar el IIPasaporte de Buceo" on hi consta la diligencia de B*.

- Fer el pagament

de la quota única del Curs:

ATENCIÓ - IMPORTANT:
SECCIÓ D'ACTIVrrATS
SU8AQuATIQUES

26.000 pts

DIA 1 D' OCTUBRE, A LES 8, 30 VESPRE AL CELL

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ

DEL CURS

===============================

- Es fara entrega del llibre de text i de les Tables de descomp •.
EL CALENDARI DE SESSIONS sERA EL SEGUENT:
Tl
T2
T3
T4
TS
T6

6-10
8-10
27-10
28-10
3-11
6-11

PMl + PM2
PM3 + PM4
PMS + PM6

18-10
1-11
8-11

T = Teoria
PM

=

Practica de mar

T: de 9 a 10,30 vespre (Generalitat-Av.Segre 7)
PM: Escollera Tarragona (a partir 9 h.)

MATERIAL IMPRESCINDIBLE PER A PARTICIPAR AL CURSET, PER COOPTE DE L' ALUMNE:
Ampolla amb reguladomoctopus + manometre, vestit d'irnmersió, llast, u1leres, tub, aletes, profun~ímetre, rellotge, ' brúixola, ganivet.

Qui li manqui material podra 110-

gar-lo a tarifa especial de Curset concertada per ola SAS-CELL amb SUBBEST.

SAS-CELL
Setembre 1992
I'AERIA. 13. 1... • Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
S.A.S.
CURS PER A L'oBTENCIO DEL TITOl DE "BU~EAOoR DEPORTIVO
DE PRIMERA CLASE", PER A BUSSAOORS ESPORTIUS DE "2ª Cl".
========================================================

GRUP ESPELEOLOGIC
LLEJOATÁ

SECC16 O'ESCALAOA
I ALTA MUNTANYA

SECCIÓ O'ACJWrTATS
SUBAQUÁTIQUES

Els int~ressats en pdrticip~r al Curs caldra reQlitzin la imprescindibl~ inscripci6 FINS El OlA 22 O'OCTUBRE
de 1992.
La inscripci6 s'ha ~e fer a Secretaria del CElL, de
8,30 3 9,30 del vespre i de dilruns a divondres~, i ~s
necessari aportar:
qu@tre fotos carnet
fotocopia de la Llicencia Federativa 1992
foto tapia del ONl
orioinals docUffient~ció 2ª Classe:
: Tarjeti d'identitat i llibreta d'a~tivitats
sub~qu.tiques, si es t~ la documentaci6 defini tiva.
Els qui soIs tene·n carnet provisional: foto.copia del mateix.
- Certificat medic (a presentar abans examen teoriG)
ReQlitzar pagament d~ la quota 6nica: 26.000 pta •
Al efectuar l'inscripció es lliurara a l'alumne el
tem3ri-qUestion Q ri amb problemes resolts.
No hi ha llibre de text oficial. O'entre els diversos
llibres que tingueu O es troben al m~rcat 6S recomanen especialment:
"Así es el Buceo" o "Por debajb de la ~sta cero"
ambdos del Luís A.v.ila Recatero i de 1 'editorial HispanoEuropea, doncs s'adapten millor al programa vigent als 6fectes de l'e xamen a superar.
CALENOARI DE SESSIONS
- Sessions teoriquBs coincide~ts amb el Curs de BUss~dors
2 Estrelles, que recomQn~m als candidata a Primera per
tal de refrescar coneixements:
Octubre: dies 27 (presentació Primares) : i 2B.
Novemb~e: dies. 3· i 6
(horaris .de 9 ~ 10,3U vespre)
- Sessions de rep~a específiques, malt importants de cara
a superar l'examen: ·
Nbvembre: dies ID, 12, 17, 19 i 2U (de 9 a 10,30 .)
.
- Ex~~en de teoria: Dissabte 21 de novembre a les 4 tarda
- E\<a¡;¡en de mar: Oiumenge 29 de novembre (a llafranc en un principi).
les sessions teoriques i el corresponent e xlmen es realitzaran a la SQla d'Actes de la Representaci6 Territorial de la Secretª. Gral. de l'Esport de la Generalitat
(Av. del Segre, 7, baixos - ~leida).
' -~

sas-cell
PAERIA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES
SAS - CELL
CIRCULAR
OCTUBRE 1992
VISITA COL.LECTIVA AL MUSEU DE LA CI~NCIA DE LA FUNDACIO LA CAIXA
- - - - - - - 600 MILIONS D'ANYS DE VIATGE SUBMARt - - - - - - -

=================================================================
Donat l'interés que ofereix per aIs membres de la SAS el contingut de llexposició que el Museu de la Ciencia ens mostra sobre
llauca del món submarí , s'ha programat una visita collectiva al roa
teix la qual confiem gaudeixi de la vostra participació.

GRUP ESPELEOLOGIC
LLEIOATA

SECCI6 O'ESCALADA
1 ALTA MUI'ITANYA

DATA: DIUMENGE, 15 DE NOVEMBRE DE 1992
- Sortida en autocar, anada i tornada (n2 maxim 30 places)
- Preu: viatge en autocar + entrada Museu = 2.000 pts
(si el número de participants és inferior a 20 l'autocar no
surt a compte -per la capacitat de financament de la SAS- i
caldra anar-hi eri vehicles particulars, i el tiquet del museu costara 550 pts) .
- Dinar: per compte de cadascú al 'self-service', del Museu.
- Hora concentració: 7,45h davant del CELL (per la banda de la
Banqueta -és a dir : sota el balcó del Centre-)
Hora sortida: a les 8 en punto
Hora d'arrivada: es preveu arrivar cap al vespre.
TERMINI D'INSCRIPCIONS: DIJOUS, 12 DE NOVEMBRE (fins 21,30h),
a Secretaria del CELL. Podeu trucar per telefon, pero la reser
va és ferma un cop fet el pagament. No ho deixeu per l'últim
momento Col.laboreu,i gracies.

=

SECCI6o'AcnVlTATS
SUBAQUÁTIQUES

Habemus piscina!!
Una de les pretensions de la SAS des de la seva creac1o, aviat
fara 10 anys, ha estat la de poder gaudir durant tot l'any d'una piscina on poder practicar, entrenar o mantenir-nos en millors con
dicions per tal d'afrontar les nostres immersions de forma més se=
gura i també per a poder realitzar els Cursets que slescaiguin.
A l'estiu, ja ho sabeu, gaudim de l'Olímpica de Les Basses de
8 a 9,30 del vespre cada divendres, i,tot i que conincideix en una
de les époques de llany de més activitat sub,ha quedat demostrat que és for~a útil poder disposar de la mateixa.
Després de fer for~a números i algunes gestions hem aconseguit
poder oferir aIs membres de la SAS gaudir gratuitament ,di una seSSlO
setmanal de piscina, e~divendres de 21,30 a 22,30h, durant el p~
ríode de l'any que podem denominar lIescolarll.
La piscina no és tan profunda com l'Olímpica, peró és suficiente
ts la del COL.LEGI MIRASAN, de Lleida, a l'Avgda. Alcalde Recasens,
49 (poc després de la betzinera del Seca, a l'esquerra~
A continuació i per al vostrQ coneixement s'especifiquen les dates d'ús de pisqina previstos, tot confiant que no hi hagin canvis.

. .. / ...
PAERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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· ../ ...
1992
NOVEMBRE: divendres

6, 13, 20, 27.

DESEMBRE: divendres

4, ll.

1993
GENER:

divendres

15, 22, 29

FEBRER:

divendres

5, 12, 19, 26

MARC :

divendres

5, 12, 19, 26

ABRIL:

divendres

16, 23, 30

MAIG

divendres

7, 14, 21, 28

JUNY

divendres

4, 11, 18

í'

SALÓ NAuTIC DE BARCELONA

========================

Anoteu a la vostra agenda que del 28 de
novembre fins al dia 6 de desembre obrira les seves portes el "31 SALON NAUTICO INTER
NACIONAL DE BARCELONA", on,com sabeu, hi ha
un Sector dedicat a les Activitats Subaquatiques.
No oblideu aquesta cita subaquatica que
ens posa al dia de les novetats (si n'hi han,
es cIar) .
El Saló us espera.
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GAUDEIX DE NOVES ua..1. .LJ.I.~.1.
PERO ,NO T'AVENTURIS:

APREN A CAPBUSSAR-TE

PROGRAMA DE CURSETS
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PERL'OBTENCIO DE LES TITULACIONS FEDERATIVESOFICIALSPER
A LA PRÁCTICA DE LA IMMERSIÓ AME .
.. . . '", . .. ..... , '.

Descobrir l'enCÍs del món subaquatic és, segurament, al teu abasto

MAR~/ABRIL

Fent immersió en apnea o amb I'escafandre autonom podras veure i viure I'espai
subaquatic.
No és precís viure en un lloc costaner per a' practicar immersió. La SAS·CELL,
amb vora deu anys d'experiencia t'ofereix poder aprendre a eapbussar-te amb
sessions de teoria i piscina a Lleida i practiques de mar a diferents indrets de la

Teoria
Piscina
Mar

dies 24, 25, 26, 29 i 30 de mar,
dies 12, 13, 14, 15 i 16 d'abril
dies 18,24 i 25 d'abril

Teoria
Piscina
Mar

dies 7, 8, 9,10 i 11
dies 14, 15, 16, 17 i 18
dies 19,20 i 26

costa.

L'Escola d'Activitats Subaquatiques de la SAS-CELL realitza al llarg de I'any
nombrosos cursos per a obtenir les diferentes Titulacions Federatives Oficials de
tots els nivells, des de la inidació fins la preparació d'Instructors, d'acord amb els
programes d'ensenyament actuals.

Dins d'un esquema de formació continuada la SAS-CELL realitza també cursets i
activitats d'especialització que omplen un variat ventall de possibilitats per
aprendre i disfrutar de la immersió amb seguretat: aigües interiors, orientadó
subquatica, ecosistemes sub, fotografia, dne o vídeo sub, vaixells enfonsats, recerca
í recuperació , irnmersió nocturna) apnea avans:ada, socorrisrne per a capbussadors,

viatges d'immersió arreu del món ...

JUNY/JULIOL
Teoria
Piscina
Mar

dies 28, 29,30 de juny, 1 i 2 de juliol
dies 5, 6, 8, 13 i 15 de juliol
dies 16, 17 i 18 de juliol

Anima't, valora el medi subaquaric, apren les temiques d'immersió i viu-Io amb
seguretat.

,

CALENDARI
DE CURSETS PER A L'OBTENCIO
,
DEL TITOL Bl ESTRELLA (Nivell iniciació)
CALENDARI HIVERN/ESTIU 1993 .

Per a la realització del curs l'organització proveeix l'alumne de tot }'equipam

el qual és de qualitat i garanteix la maxima seguretat. L'alumne no cal que
cap element de I'equip per obtenir la titulació.

FEBRER
Teoria
Piscina
Mar

Els cursets es realitzen en grups reduits, pel que en cas de voler particip"
pre-inscriure 's amb la maxima antel·laeió per a reservar la pla,a, i cal fer-ho
Secretaria del CELL - PI. Paeria 13, ler de Lleida-, on també es faeil i
informadó complementaria (Telefon 24 23 29, de dilluns a dijous, de 8 a ~
del vespre) .

dies 1,2, 3,4i 5
dies 8, 9,10,11 i 12
dies 14,20 i 21

COI"

També és oberta la pre-inseripdó per als cursos de les titulaeions superiors o el!
d'especialització, els quals es realitzaran en funció del nombre de pre-inscrirs i d,
dates disposables.
EIs federats en Aetivitats Subaquatiques a Lleida disposen d'una sessió setm
de piscina duranr tot I'any per tal de realitzar practiques de mantenim
perfeccionament o espedalització.

Teoria
~

::;-D

_

!:=

Piscina
Mar

c1ies 1, 2, 3, 4 i 5
dies 8, 9, 10, 11 i 12
dies 14, 20 i 21

SAS-CELL
Escola d'Activitats Subaquatit

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA .
SECClÚ

D'ACTIVlTATS

SUBAQUATlQUES

~

SAS

ASSEMBLEA GENERAL SAS-CELL 1993
===============================

C O NVO C AT O R 1 A

DATA:
GRUP tsnLfOLÓGIC
LLEIOATÁ

24 DE FEBRER DE 1993 • DlMECRES

HORA: A les 20h en

l~

convocatoria, i a les 20,30h la segona .

LLOC: Sala gran del CELL.

ORDRE DEL DlA:
- Lectura i aprovació de llacta de 1 1 assemblea anterior.
- Memoria dlactivitats 1992 - Vocalies i Escola.
SfCCIÓ O'escALADA
I ALTA MUrlTArlYA

- Tresoreria

I quotes 1993

- Projecte d'activitats 1993
- Precs i preguntes.

St:ca6D'AcnvrrATS
SU8AQUÁTIQUES

Es prega puntualitat.
Es comunica que la quota de la SAS s'augmentara,de
1.200 actuals a 2.000 pts .(500 per trimestre). si és aprovada
La llicencia federativa del 93 cos-

la proposta de la Junta.
ta quasi 2.000 pts.

I la quota del Centre s'aprovara en 1'as-

semblea general propera.
de la SAS-CELL.

La suma . global fara 1a · quota anual

E1s qui no tingueu domiciliades les quotes

contacte u amb Secretaria del CELL quan abans.

SAS-CELL

1 de ·f ebrer de 1993
PAERlA. 13. leT.· Tel. (973) 2. 23 29· Apartat 2"2 .·25080 LUIDA
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CENTRE EXCURSlONlSTA DE LLElDA
SECCIO

D'ACTIVITATS

SOPAR SOCIAL

SUBAQuATIQUES

SAS-CELL /

1993

===============================
DIA :

GRUP ESnLEOLÓGlC
LUIOATA

DISSABTE¡ 27 de

MAR~

HORA:

9,30 del vespre

LLOC :

FONDA DEL NASTASI

PREU:

3.700 pts (a pagar durant el sopar).

MENU:

(Ctra. d'Osca Km.2)

Aperitiu: i coctel
Pebrots farcits
segon plat a elegir entre dos opcions de peix
i dos de carn .
Postre, vins, aigua, cava, lieors, café

RESERVA DE PLACES OBLIGATORIA.

trucant o anant al CELL •

Telefon 242329, de B a 9,30 del vespre. FINS EL DlJOUS OlA 25
SI:CCIÓ m~SCALADA
I ALTA MUrcTANYA

Al reservar deixeu ' el nom i el número d'acompanyants. No re
tardeu la reserva, i el 27 sigueu puntuals.
Com ja és habitual, haura un sorteig i projeceió de diapos!
tives,de les activitats de la temporada passada,de ls mernbres de
la SAS que les vulguin· portar al sopar (els qui en tingueu porteu- ne una dotzeneta si us plau).

YCOÓ O'AcnVrTATS
S U HA Q U ATlQ Uf.S

També els qui tingueu

sub porteu les cintes dones intentarem passar

video

unes quantes -

seqüencies de les vostres video-produccions.
En el decurs "del sopar es fara entrega de diversos diplomes
deIs darrers cursets i podreu recollir, si no ' la teniu, la lli -

cencia federativa del 1993.
RECORDEU :

27 de mar9. dissabte.

NO HI FALTEU,

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL

SI US PLfiJ.
SAS-CELL
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

JlJNY 1'1'1;3

Tal com es va acordar a l'Assemblea de la S.A.S.
s'ha organitzat una sortida col.lectiva a les 1lles
Medes per als propers dies 19 i 20 de

Jun~

amb les

"

GRUP ~SfELEOlCGlC

següents característiques :

LLEIDATA

Arrikada el 18 al vespre a l'Estartit per lliure
1~

immersió el dia 19 a les 12h (Neptuno)

2~

immersió el dia ¡q a les 18h (Neptuno)

A la nit CREMAT
SEcció O'ESCALADA
1 ALTA MUIHA!IIYA

-

3~

immersió el odia 20 a les 10h

* Allotjament en apartaments. Preu aproximat per nit
i per persona 1.000,-Ptes.Apartaments de 4 ó 2 persones,
.~I

* Les immersions in'clouen Barca, Aire, Ampolla,1 ploms si
fas necessario ' Tamb. inclouen la taxa "de la generalitat.
SECCIÓ O'AClTVrrATS
SU8AQuATIQU,fS

* El material es podra trasl.-ladar amb el carro dels
cursos que a l'efecte es

despla~ara

a l'Estartit.es

obligatori que vagie-rl bosses de' "sub".

* La barca esta reservada només pel grup de Lleida i
no es podran admetre reserves que no s'hagin fet i pagat
a Secretaria del Centra

a~ans del Oimarts 15 da Juny.

Preu total aprox.

* S'ha pactat la sortida 1~ més tard per si algd arri~Js

per persona

el mate ix dissabte.,

B.700,-

* 1nformació directa

Josep

M~

Castellvi- 22.02.51

Apartament+lmmersions

P.\ERIA. I J. I ero • Tel. (97 J) 24 2J 29 . Aparta! 242 • 25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ O'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES

CURS PER A OBTENIR LA TITULACIO "B --"(2 ESTRELLES)
(l'éR A T1TULATS
- SETEloIBRE

B1

ESTRELLA)
1993-

REQUISITS:
,-

Tenir carnet definitiu B 1 Estrella i el Passaport.
Haver realitzat al menys 15 immersions, anotades al quadern.
Estar federat.
Revisió médica (de menys d'un any d'antiguitat i anotada al

Passaport) .
- Edat mínima : 16 anys.
GRUF tsreU:OLÓGlc
LLelDATÁ

DOCUMENTACIÓ:

Menors de 18: autorització paterna .

Per aportar A L'HORA OE LA INSCRIPCIÓ

- Fotocopia del ONI
del carnet B 1 Estrella
"
Llicencia federativa FECAS 1993
"
quadern d'immersions (amb les 15 inunersions)
- QUATRE (4) f otos carnet.
11

QUOTA CURSET:
INSCRIPCIÓ:
SECCIÓ o 'eSCALADA

25.000

A Secretaria del Centre, de 19,30 a 21,30 h. TERMINI:
fins el dijous dia nou de setembre . ATENCIÓ, repetim:

TERMINI D'INSCRIPCIÓ:

I ALTA MUrtTANYA

pts

FINS EL DIJOUS, DIA 9 DE SETEMBRE!

Per a ser ferma la inscripció caldra aportar la documentació abans detallada i FER EL PAGAMENT de la primera part de la quota :
15.000 pts; la. segona part (10.000 pts) s'entregara juntament amb
el Passaport de busseig el día de la primera sessió de mar .

CALENDARI DE SESSIONS OEL CURS o
Presentació Curs
seccl6o'AcnvrrATS
SUBAQuATIQU~S

TEORIA

MAR

dimecres
divendres
dilluns
dimarts

Tl
T2
T3
T4
T5
T6
Ml+M2
M3+M4
M5+M6

dime eres
dijous
divendres
dissabte
dissabte
siumenge

25-9
25-9
26-9

9h
16h
9h

15-9
17-9
20-9
21-9
22-9
23-9
24-9

Horari:
de 20,30 a 23h
Lloc:
Represent.Territorial
d'Esports -Generalitat
a Lleida.
Av. Segre, 7

Racó de Salou
de Salou
escullera Tarragona, zona
interior - extremo
Racó

El dimecres 15-9, sessi6 de presentaci6, es fara entrega del text
del curs i s'explicara el funcionament del curs i s'aclariran els dub
tes que es plantejin. 2s una sessi6 tant indispensable com les demés:

Si cal, podeu consultar amb els instructors de la SAS qualsevol
qüestió del Curs que no trove u prou aclarida amb el que s'ha dit.
Es contemplara un rigor6s ordre d'inscripci6. Les place s 56n
limitades per qUestions organitzatives . No retarde u la vostra deci
sió, i recordeu: INSCRIPCIONS FINS EL OlA 9 OE SETEloIBRElll.

SAS-CELL
I'AERIA. 13. ler•• Tel. (973) 24 2329· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO

SU8AqU~TIUUES

O'ACTIVITATS

CIRCULAR INFORI1ATIVA
NOVEflBRE 1993
PROGRAMACIO CURSETS 1994
t~

L'Escola d'Activitnts Sub"ou~tirues de la SAS-CELLes
trabgllant par t~l de peder c~nfecci~nnr el progrGma-

de Cursos pcr l'any vinsnt.
(8usBej ~ dQr

Els Curscts del nivell 81E

Una estrella)

en un principi es proºrGm q r~n pals mesas de m n r~, maig i
juliol. En funci6 de 135 sol.licituts es pcdria amnlinr
el número de CULsets, paro soIs si els cursr:s ja progr8m ~ ts
GRUP ESPt:L~OLÓGIC
LL~IDATA

s'h nn 3complert.

Q u~n als nive11s superiors i cSP 8 ci~litzacions 1'[sco13 precisa sabar 1] damlndo existsnt por program~r els
cursos de forma convanicnt.
p3r aix6 qlJ8 en la but·--

lleta 2djuntn podeu

renlitz~r

rs

un ~

pr~-inscripci6

on el -

curs o cursets qud es dssitgin, entonent-s8 pe~ part do
l'[scola un sarios intGr~s D8r o:lrt d2 l'nlumnn an realit
zar el curs ~n o,üestió. E~ volon ovit::Jr les típi oues -inscripcions de dnrrer:l hor a ruc 3coEtumcn nltsror les prcvisions organitzativBs i, qua 8 l ~ fi, ons porjudiqu~n

tats.
El Curs osI nivell B2 Estrelles Be rccom~n~ R tats ols ·ti tu12ts' d 'un " ostrell ·" , dones :s un" tameri tat valer
el

SECCIÓ D'ESCALADA

I ALTA MUNTANYA

Dfront or immcrslons n~s pr~fundes sen se cIs ccneixsments
a l'empnr d'unn equiv~c:l 3ut D sufici~ncia.
qUosti6 de refroscnr eIs coneiXe~Gnt8 Ijel BlE i 2n~liRr
uns coneiXCP8nts te~rics i pr~ctics ~U S 8ssi~il A ts de for
,
. .,. '
.
,
mn es~rLrctur,dn pArmctr8n g~udlr a lmmerSlnns mes SOQur8S
i gratificqnts.
Nivell imprescindible per ~ accodir Rls
cursos d'especi21itz2ció.
8deQu~ts,

rs -

-

SECCIÓ D'ACTIVITATS
SUBAQUÁTIQUES

Por fí In Fsdorcei6 ha pcs ~ t on m2rx~ el nou nivell 8 3 Estrelles (un oquivnlBn~ ~illcr~t Cl l'nntsrior 11 Cl~s
ser-.-'Yi'llibre del 83E ene'cr o. no 1 'h~n ',e'1bst poro canfi;m
que ban ~ViRt ha f~r8n i el curs ~s podr~ 8foetu~r de forma ~gil i cOlnpleta.
El nivoll 83E es el m~xim eo~ 8 busscjador i implica una form2ci6 d'un nivell superior que permet programar imrnersicns fn6s orofundes i comen~ar el -

guiatg!'! i .supervisió d~ grups d'imE1ersió.
Al nivell B3E
s'hi pot ~ceedir com a 82E (nmb 40 immersions enregistrades Ql qundern eo~ 3 BIE i 82E) i eom a 8ussejador Esportiu de 2ª C18sse.
El jo antie nivell de 11 Cl~ss8 f~ mesos que no es
pot imoArtir. Es aquest el metiu GU0 ens h3 i~pedit pro-ºr~m~r durantnnuest ~ny 93 30uest nivoll, dones l~ Federnci6 confi3bo poder implantnr el 83E a prineipis .d'estiu.
Els 82E "etius i els "senonos" veterans eClldri" que vQloressiu l'Gcces ,,1 nivell - 83E, doncs decidir-se par unn
millor forma ció és la opci6 mBs intel.ligent.

... / ...
PAERlA. 13. ler.. Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA
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La SAS-CELL esta v~llugant-s~ per t~l de f~cilitar una bona
form ac ió continuada i, ben segur, ~questa temporada vinent sera
l'inici d'una nova etapa.
L'Escol~ es ~ punt por facilit~r formació adequad@ en arees
concretes en forma d'especialitz3cians: vai xe lls enfonsats, nos
turna, foto-sub, a igücs intcri~rs i d'altres en estudio
Recordem oue per accedir 8 l es cS neci~litzncions es reouereix
un nivell mínim de B2E, 2ª Cl~ssa o ass imil s ts d'altres org a nitz~
cions.

També, i diferencinnt-ho una mic n del que seria unR Dsp a ci nlització, l'Escola v~l facilitar l' ac cés ~ un del s Cursos mes in
teressants que pot nrrivar a realitzar un bu s sejador. En s rGfc
rim al intern ocion'üment reconegut "RESCUE OlVER" de la PAOl • Aquest Curs requereix un nivell mínim de bus sej~ dor lª Class B,
B3 Estrelles 0 be B2E o 2ª Cl ossc expcriment~ t s ( e n a~ ue st cas caldra m~ntenir una entrevista pr~via), e el nivell PRol AoVANCEo
DIJO.
Els continguts del curs son amplis, ccncrets i sustRnci~sos,
i podem aom o 8xemple d~stacar els següents: f a ctor psicol~gi6B,
auto-rescat, primars auxilis (eouipnment i procediments), Rctu nció

en emergencies, 8c:uipamnnts SUb 3G U~tic s (ccnsider~cions i

f~milia

ritz 3c ió), procedilnent s de ra sclt sub~~u~tic i 8ss istencin de víctime s (con s cients i ineon scie nt s) , i d'~ltr~s f a c a tes for ~~ importants per ~judRr a l comp ~ ny i ~ un m ~ t 8 ix.
A~UBSt curs os r s~ litz B r~ dur ~ nt el mes de gsner proper.
Curs
alt2ment roconDnat psi ~ ls int oresssts en l'instructorat i per poder dirigir immsrsicns da orups D tot niv811, o senzilloment pels
qui valen obtsnir uno SQlid~ f~rm s ci ó .
Por GU81s e vol Rc l ¡;¡r ime nt envers e l "RESC UE" cont2cteu qu"n
~bans amS l'In st ruct or J ose p Mª C ~st ellví.

N~ U TlC

SECTOR SUBAQU~TlC
1993
El 32é Saló N2Utic Intcrn~ci D n a l de B~rcelon~ es r081itz wr a del 27 de novembre fins el 5 de de semb re. Com en els dlrrer s 3nys
l' acc~s ser~ gratuIt al 5al~ tot present2nt I R llic~nci ~ f 8der~ti v ~ .
SALD

TROBAoA SOCIAL DE FOTO-SUB 1993
Pel nroper di a 8 DE oESEMBRE est~pruvista un q trob3d 2 deIs fo
to-subs de l a SAS per " rs"li tZ'lr un" men ,] de c ancu r s on els m,, -taixas porticipants f8r a n de jur~t. Lo fin a litot: pQss 2r-no s -hc bé i op rendre'n tats de tots.
El 110 c ser ñ l'E s,c allElr G d d T;:¡ rr <1g on 1. •
Por lNSCRIPCloNS i n6s inform a ci6 c~nt~ct e u 3mb el JGsep Mª C~st el 1ví
UURN ABANS. rs impre sc indible ~8r ~ or g~ nitz ~r -ho b6 ,.
PRoJECCID AL CELL
El pr a per ~I~ECRES, 15 DE oESEM8R~, ee re21itzar~ una m6s dEl
las projeccions del Cicle que el Co ntre té or ng rRm a t p~ls dimecres
de la t Gr dor/hivern. En g~uesta el tema ~s SUbDqU~tic i dur~ par
Utal "PONOIT SUB"; sorñ a 185 8 del ve sp re i ;:¡ carrec del Bl Ci i MDnts~rrat.
No hi f Rlteu!!
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BETLEM SUBAQUATIC 1993
Pr~neu bona nota:
DIUMENGE 19 de OESEMBRE
Per m's det2lls sobre l~ mogud~ del Bctlem de la sAs no· falteu
(o truqueu) el dijous dia 16 de desembre. PGsseu pel Centre!!
PISCINA . SUB
Pclsqui nc se'n recordin, o no se'n han enterat encara, els di
de 20,30 a 21,15 h, a le Piscin~ de l'Episcipnl a Lleidn, t~.
nim conccrtats dos carrercns per A les ncstres p~ctiques. Per accedir al recinte cal presentar un c a rnet. Pcr ~ obtenir-lo s~a de
pass8r per Secret @ri a del Centre amb una foto de earnet i unes
2.600 pts. L~ pisein n l a tindrem fins el mes dc m8ig.
m~rts

L'ESCOLA

CERCA COL.LABORADORS
our~nt ~ls primers mesas de l'any 1994 es realitznran a la pi~
einn de ·1 'Episcopal uns currets d·'inici;¡;ci6 · especials per nlumnos del ccl.legi.
L'Escole sol.licito l a cnl.lRboraci6 deIs membrcs
de 13 SAS r.ue vulguin participar en acuesta tBsC~ tant per ensenymr
com per ~prendre a ensenyar (mai se'n snp prou).
Els qui pot ser m~s endBvant vulgueu Rceedir a un futur instruE
tor~t no deixeu perdre uqu~sta bonn ocnsió.

->:- BUTLLETA

o E

P R E - 1 NS C R 1 P C 1 C

NON 1 GOGNOr1S: __________________________
oOmCILI: C/_______________ nO
---'---'-_.
POBLACIC: __________ TELE:FON: _ _ _ __
COoI POSTAL:;....
. _ __
TITULACIC SUB ACTUAL (si se'n t~): _____________________~
Vel pre-inscriure's 21/5 cuwos

següent/s (marc';:¡r amb X):

B 1 ESTRELLA,

ESPECIALITZACIONS

a:c2 ESTRELLES.

HmERSIC. NOCTURNA
VAIXELLS ENFONSATS

--, B 3· ESTRELLE S

INSTRUCTOR 1 EST.

FOTO-SUB

"PAoI RESCUE oIVER"

AIGUES INTERIoRS
APNEA

AVAN~ADA

ALTRES NIVELLS O ESPECIALITZACIONS
NO INoICADES UUE US INTERESSIN:
o~ta.:..:

_ _ _ __

·Signatura:
·c •.
..:.

oIPOSITAR O ENVIAR AQUESTA BUTLLETA, A SECRETARIA DEL CELL , ,i PPÚI/'\\ .\1J.

;::...:.:: - .
;."' .

\

......:

~5007

U!t"rfI'

Steeió d'Acfivitats Subaquatiques
del Centre heursionista de lIeida
(SAS· CELU

,

GAUDEIX DE NOVES EXPERIENCIES,
PERO NO T'AVENTURlS:

APREN A CAPBUSSAR-TE

CURSETS
PER L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS FEDERATIVES OFICIALS PER
A LA PRÁCTICA DE LA IMMERSIÓ AMB L'ESCAFANDRE AUTONOM
Descobrir l'encís del m6n Bubaqu~tic ás, aegurament, al teu aba st.
Fent immersi6 en apnea o amb l'escafandre autbnom podrsa veure i viure l'sspai eubaquAtic.

No éa precia viure en un lloc c oataner per a practicar immersi6.

La SAS-CELL, amb deu -

anye drexperi~ncia, t'ofereix poder aprendre a capbussar-te amb s88siona de teoría i piscina
a LIeida i prActiques de mar a diferente indreta de la costa.

L'Escola d'Activitats SubaquAtiques de la SAS-CELL r ealitza al llarg de l'any nombrosos
cursos par a obtenir les diferente Titulacions Federativos Oficiala de Bussejador d'Una,DU8a

Tres estrelles (B lE, B2E i B3E), d' acor,d amb els programes d' ensenyament actuals.
Dins d'un es~uema de formaci6 continuada la SAS-CELL realitza també cursets i activitats
d'especialitzacio que omplen un variat ventall de possibilitats per aprendre i disfrutar de
la immersi6 amb seguretatz aigUes interiore, orientaci6 BubaquAticR, ecosistemas sub, fotografia, cine o video sub, vaixe11a enfonaate, recerca i recuperaci6, immerai6 nocturna, apnea
avanQada, eocorrisme per a capbussadors, viatges d'immersi6 arre u del m6n •••
Anima't, valora el medi aubaquAtic, apr~n lea tbcniquea d'immeraió i viu-lo amb eeguretat.
- - - - - CURSE~S PER A L'OBTENCIÓ DEL T1TOL Bl ESTRELLA (NIVELL INICIACIÓ) ----------S'iniciaran els mesos de marx, maig i juliol de 1994.
Per a la realitzaci6 del Cure B1E l'organitzaci6 provee ix l'alumne de tot l'equipament ,
el qual és de qualitat i garante ix la mAxima seguretat.
Ltalumne no cal que compri cap element de l'equip per abtenir la tit~aci6.
Ele curaete es re~litzen en grupa reduIta, pel que en caa de veler participar cal pre-ine
criure'a amb la maxima antel.laci6 per a reservar plaQa, i cal f er-ha u la Secretaria del: CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
Pl. Paeria, 13, ler
25007
LLEIDA
Tel~fon:
973 - 242329
on també es ' facilitar~ informaci6 complement~ria (de dilluns a divendres, de 7,30 a 9,30. vespre).
i

També és oberta la pre-inscripci6 per ala curaoa de nivelle superiora i curaete d'e8peci~
litzaci6, ela quala ea realitzaran en funC16 del nombre de pre-inscrita.
Ele federata en Activitata Subaqu~tiqueB a LIeida disposen d'una ae8si6 setmanal de piscina durant tot l'any per tal de realitzar pr~ctique8 de manteniment, perfeccianament o eep!
cialització.
LA PAERlA

¡¡m¡
\!ll!J

Generalitat de Catalunya
Direcció General de l'Esport

A.lUN IAMENI O[ m l~

COMPnEsson. LLOGUER I VENDA DE MATERIAL SUDAQuATIC

H

O

(,)

"ll" 973/220251 ·249671 ·2361 27

el, Daunois, 21 (Seca de Sanl Pere)

Fax 973/24 99 57
25005 LLEIDA

118
El rDeull

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SEeeIO

D'AeTlVITATS

..
:' .
,.,.
,.'. ' ,- . . ,.

SUBAQUATIQUES
. 1 ,

SAS - CELL

(1984 I 1994)

10 ANYS

======================================
Per tal de cornmemorar els deu anys d'existencia de la Secd'Activitats Subaquatiques del eEIL durant tot l'any 1994
es realitzaran un seguit d'actes consistents, principalment, en projeccions i conferencies - col.loquis, que amb una ferma
voluntad divulgativa vol en aproximar, al públic en general, als
diversos aspectes de les Activitats Subaquatiques. Per als bussejadors de Ponent vol ser la cornmemoració d'una etapa on la ma
joria d'ells han estat els protagonistes.
c~o

GRUP ESPf:LEOLÓQIC
LLEIDATÁ

Per als actes a realitzar, a més del "material", de col lita
propia de membres de la SAS-CELL es comptara amb diversos convi
dats que també ens aportaran experiencies i coneixements els -quals ben segur satisfaran als assistents .
La tematica deIs actes es preveu ben variada, recol~ant-se
majoritariament amb continguts graficament il . lustrats amb dia
positives, vidéo, cinema, fotografies, etc.
SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUJIITANYA

Tractarem aspectes que confiem a tots agradin, des deIs viat.ges : :" d'irnmersió a l'arqueologia submarina, des d'una vetlla
da de projeccions a earree d·' experts foto-sub' s a interessantsinformacions de caire bio-ecologic, de la historia de la SAS i
del que en el decurs de l'any pugui ser d'interés .
Els primers aetes ja tenen data:

SECCIÓ D'AC11VrrATS
SUBAQUÁTlQUES

DISSABTE. 22 de ' GENER, A LES 20 h. (8 del vespre)
a la Sala d'Aétes del CASINO (e/ Major 33, Lleida)
eontingut:

"TROPIC"
PROJEeeIO DE DIAPOSITIVES I eOL.LOQUI
A carrec de XAVIER SAFONT I M' ALBA eAMPRUBI, fotogarf
submarí i model; els més guardonats en els concursos de fotosub del s darrers deu anys, representants de Catalunya i Espanya
@n nombroses edicions deIs campionats estatal s i internacionals.
Un molt ampli currículum avala la categoria deIs convidats.
Amb llurs imatges gaudirem del fruit de la seva esperiencia.

El següent acte es realitzara el DIA 4 D~ FEBRER, divendres,
al mateix CASINO, a les 8 del vespre.
liLA GRAN BARRERA" d'Australia I de l'amic SAURA, expert
caruara submarí, autor de nombrosos documentalsjreportatges de TV.
Feu correr la veu.'

4

No .ens ho podem perdre ...
SAS-eEIL

I'AERIA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES

Dijous . "~"_~

DATA:

3 de Febrer

HORA:

20,30 h en primera convocatoria i a les 21h la segona.

LLOC:

Sala d'actes del Centre, Paeria 13, ler.

Lleida

ORDRE DEL DIA

GRUP ESFELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Activitats realitzades .
Tresoreria¡quotes 1994
Projecte d'activitats 1994
Precs i preguntes

Es prega puntualitat.

C.E. UrlDA

,...

~

~
Z

o~

2

S "

i5

n

o

~ E ni
otCA~

'iMt
•

SECCI6 D'ESCALADA
I ALTA MVNTANYA

SECCl6 D'ACTIVrrATS
SUBAQVATlQUES

El DlMARTS, DIA 1 DE FEBRER, a les 20h, a la Sala Nausica de l'Ateneu Popular de Ponent (CI Pau Claris, 10 a Lleida), es realit
zara una rnolt interessant projecció dlen JOSEP : M.!! CASTELLVt sota
el títol:
"PERIPLE GREC: Gru:CIA SUBMERGIDA"

Val la pena veure-ho .

Paraula .

Iniciada la tramitació de les licencies federatives pel 1994,
i per indicació del Tresorer del CELL, es girara en breu el rebut
corresponent al preu de la licencia (no de tota la quota de la
SAS-CELL), 2.300 pts. El motiu és que la Federació no fía i ni la SAS ni el CELL té un duro sobrero
~s per aixo que recomanem que, en cas de dubte, consulteu amb
Secretaria del Centre (tel. 242329 de 7,30 a 9,30 vespre) si teniu
domiciliades les quotes, dones 501"5 es tramitaran les licencies
deIs qui es pugui cobrar el rebuto

Confiem entengueu aquesta postura, manada per les circumstan-cies, dones altres anys hem estat federant gent que no pagava les
quotes per tenir problemes amb la domiciliació o per altres motius,
la qual cosa cal regularitzar.

13-03-1994
18-03-1994

TROBADA FOTO-SUB SAS-CELL
¡MACRO¡
SOPAR SOCIAL xé ANIVERSARI SAS-CELL

(dates provisional s a confirmar a

PAERlA. 13. ler•• Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA

l~Assemblea)
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A T E N C I O
PROPER ACTE COMMEMORATIU DEL lOÉ ANIVERSARI DE LA SAS-CELL

"ARRECIFES DE CORAL "
de PEDRO ALBERTO SAURA RAMOS
Vldeo-projeccl6 I col.loqul
Divendres 4 de febrer, 8 del vespre
Sala d'Actes de la Reprasentaci6 Territorial d'Esports de la Geoemlitatde Calalunya
Av. del Segre, 7 baixos • Lleida

PEDRO ALBERTO SAURA RAMOS

és Professor Titular de Fotografia

de la Facultat de Belles Ar,ts de la Universitat Complutense de
drid.

M~

A més és un expert bussejador autor de nombrasas documental s

de caire subaquatic per. a TVE.
A Lleida, en diverses ocasions, la SAS havia projectat en 16mm
el documental "El tunel de la Atlántida" d'espeleobusseig als tun-

nels de lava a les rlles Canarie.s

(amb record del mon inclos ). -

En Saura nlés l'autor de les imatges, coro també de la pel.lícula
"Melanesia. Otro planeta habitado".
La pel.lícula "ARECIFES DE CORAL" del Pedro Alberto Saura. tot

i que fou rodada en- 16mm" la veurem passada a video, ens permetra
veure imatges i

continguts

for~a

inteT.essants que . amb el col.loqui

-d'interés gaT.antit- faT.an gaudir al peT.sonal assistent de l'ex~
r.iencia del convidat .
Pr.eneu-ne bonü nota i sigueu puntuals.

L'acte s'ho mereix, i

es fa per. a tots vosaltres.

SAS-CELL
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
· SECCIO

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES
Lleida, febrer 1994

Trametem la segUent informaci6 donat que ens cons tes com a interessat en realitzar el
CURS
DE BUSSEJADOR UNA ESTRELLA
_=_=c==========c==cee==========

GRUP ESPr:LEOLÓGIC
LLEIDATA

SECCIÓ D'ESCALADA
1 ALTA MUI'ITAI'IYA

SECCIÓ D'AC'nVITATS
SUBAQUATIQUES

Als efectes de recollir les dades per tal de forma
litzar la inscripci6 en el Curs B1E proper, t'adjuntem
la butlleta que cal ens envi~s en el sobre adjunt quan
abans .
S'acompanya també un imprés per a la revisi6 m~dica
que cal aportar aban s d'iniciar el curs. La certificació m~dica també ens la pode u presentar amb l'imprés de
certificació medica oficial, perb cal que el metge faci
constar que no s'hi tenen contraindicacions per a la practica del busseig.
Si convingués, podem adre9ar- te cap a un metge especialista en medicina subaquatica
i hiperbarica, perb cal que ens ho diguis amb temps
per a concertar visita.
El DIJOUS dia 24 DE FEBRER, a les 9 del vespre , i
al local del Centre Excursionista (Pl. Paeria 13, ler)
tindra lloc la sessió de presentació. S'explicara el
funcionament del Cum i es fara entrega-del llibre de text B1E. Aquest mateix dia és convenient que ja ens
entreguis elcertificat medic, i a més 6 f .otos carnet,
fotocopia del DNI, i formalitzis la inscripció amb el
pagament de la primera part de la quota del Curs, establerta així:
inscripció ••.••••••• 30.000
abana sessions mar •• 18.000
total . • • • • 48 . 000
Per al Curs l'alumne no cal que compri cap element
de l'equip d'immersió doncs la organitzaci6 cedeix el
material adequat per a les sessions del Gurs. ·
A títol orientatiu, el calendari del Curs sera el
segUent:
Sessions de teoria: die s 2, 3, 4, 9 i 14 de mar9
practiques: dies 7, 8, 11 i 18 de mar9
"
de
mar:
dies 20 i 27 de mar9·
"
Les sessions de teoria i practiques es realitzaran
en horaris de vespre que ja us concretarem el dia 24-2.
Qualsevol aclariment complementari pots fer-lo tru-'
cant a l'Instructor Director del Curs: BLAI lVJONTSERRAT ·
telefon 249671 -mig dia i vespres-.
Ben cordialment

I'AERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 · 25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

W',ACTIVITATS

SUBAQUA.T1 QVES

CURS BUSSEJADOR 1 ESTRELLA

MARr;: 1994

1 de marg, dimarts
Piscina/Aptitud - 20,30 a 21,15h
Col.legi Episcopal ' Dr. Combelles 38 B LLEIDA

GRUI" ESPELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

T1

dimecres dia 2,

9 vespre

T2

dijous

9 vespre

T3

divendres dia 4, 9 vespre

dia 3,

,

Generalitat/Esports
del Segre, 7
Av.
,
Generalitat
Generalitat

Compressor I
C/ Daunois, 21 (Seca)
P1,2 dimarts dia, 8,-8 a 9,15 vespre". Col. Episcopal

SECCIÓ O'ESCALAOA
I ALTA MVI'iTA/"IYA

Pm

dilluns dia 7

T4

dimecres dia 9,

P3

divendres dia 11,-7,30 a9 vespreT

T5

dilluns dia 14,

8,30 vespre

9 vespre

9 vespre

Generalitat
Col. Episcopal

Generalitat

P4,5 divendres dia 18,-7,30 a 9 vespreT Col. Episcopap
M1~

diumenge dia 20

M3,4 diumenge dia 27

Sortida 7,30h

a Calafat

Sortida 7,30h

a Calafat

SECCIÓ D'ACTIVITATS
SUBAQUÁTIQUES

PAERlA. 13. ler•. Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 • 25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL
XÉ ANIVERSARI
=========================~=

DATA:

DIVENDRES: 18 DE MARC DE 1994

HORA: 9,30 DEL VESPRE
LLOC: FONDA DEL NASTASI
MENU:
GRUP ESPELEOLOoIC
LLEIDATÁ

(Ctra. d'Osca Km 2,5, a Lleida)

Coctail i aperitius freds
Cinc Delicies
Carn o peix (diverses opcions)
Pastis d'Aniversari
Trurnfes
Aigua, vins, cava i mistela
Café i licors

PREU: 4.500 pts

SECCIÓ O'ESCALADA

I ALTA MUNTANYA

RESERVA OBLIGATORIA DE PLACA:
Passar o trucar a Secretaria del CELL de 1,30 a 9,30 del
vespre (telefon:

242329) tot indicant el nom i número d'acom

panyants (senyors i senyores).
DATA L1MIT DE RESERVA:

D1JOUS DIA 17 A LES 9 DEL VESPRE

El pagament es realitzara en
SECCI60'ACTIVITATS
SUBAQUÁTlQUES

comen~ar

el sopar.

La celebració del desé aniversari de la creació de la SAS
és un fet important per a les Activitats Subaquatiques de Ponent.

detall.

Cornmemorar-ho amb una maxima assistencia seria tot

un

Veterans i nou vinguts; tots formem "un col.lectiu que

cada cop és més nombres i cal reveure les cares de tanten quant.

Procureu no faltar-hi.

Feu correr la veu. Sempre n'hi ha -

de despistats o bé que perden la circular ...
P.D.:

Com cada any acabarem el sopar amb un sorteig i una breu projecció de diapositives. Aquesta vegada cal que aporteu diapositives de la GENT de la SAS més que d'immersiens . . Imatges insolites, significatives, inedites, felcloriques,
etc . Feu recerca als vostres arxius i porteu~les (una quinzena p.ex.).

PAERlA. 13. ler•• Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES
CIRCULAR INFORMATIVA
Agost
1994

CURS PER A OBTENIR LA TITULACIÓ "SUSSEJADOR 2 ESTRELLES" PER A S*
REQUISITS: - tenir carnet B 1 Estrella (provisional o definitiu)
i el Passaport de Susseig.
- haver realitzat un mínim de 15 immersions, anotades
al Quadern d'immersions.
- revisió medica,de menys d'un any d'amtiguitat i ano
tada al Passaport de Busseig.
- edat mínima 16 anys. Menors de 18, autorització pat .

ORUP tsnUOLÓ<lIC
ULloATÁ

DOCUMENTACIÓ: per a entregar el dia de la Presentació .
. - fotocopia del DNI
del carnet B 1 Estrella
"
llicencia federativa 1994
"
"
quadern d ' immersions (amb les 15 inunersions)
quatre fotos carnet.

QUOTA CURSET:

22.000 pts (vint-i-dues mil pts) .

INSCRIPCIÓ: Com Secretaria del CELL és probable que encara esti
gui tancada per vacances cal comunicar la voluntad d'incriure ' s, directament o per telefon, a a1gun del:; Instructor.s ***
SE(CI6 o 'ESCALAoA
I ALTA MUI"'ITAI"'IYA

de la SAS: Slai Montserrat: 249671, Josep M! castellví:
220251, Antonio Laplana : 236127, fins el dijus B de setembre.
Repetim: TERMINI D'INSCRIPCIÓ: DIJOUS DIA B DE SETEMSRE
Per. a ser fer.ma la inscr.ipció caldr.a aportar la documentacio

abans detallada i efectuar el pagament de la quota EL DIA DE LA
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ (12 de setembre).
El Passaport de Buss eig s'haura d ' entregar el dia d e la l! sessió de maT..

seca6 O'AcnvrrATS
SU8AQuÁTIQUes

CALENDARI DE SESSIONS DEL CURSo
Presentació
dilluns 12-9
TI
dimarts 13- 9
T2
dijous
15-9
T3
dimarts 20-9
TEORIA
T4
dijous
22-9
T5
dimarts 27-9
T6
dijous
29-9
Ml+M2 dissabte 1-10
9h
MAR M3+M4 dissabte 1-10
16h
M5+M6 diumenge 2-10
9h

Horari :

de 20,30 a 23h
Lloc:
Repr..Territorial

d'Esports Generalitat
Av. Segre, 7
Racó de Salou
Racó de Salou
Escullera Tarragona

El dilluns 12, SESSIÓ DE PRESENTACIO, també es fara entrega
del text del curs i s'explicara el funcionament i s'aclariran els dubtes que es plantejin, a més de recollir la documentació
i les quotes. Sessió tant indispensable cam les demésJ
Es contemplara un rigorós ordre d ' inscripció. Les places
són limitades. No retarde u la vostra decisió.

Recordeu:

INSCRIPCIONS FINS EL OlA B DE SETEMBREI!!!

.. ·1···
I"A[RJA. 13. ler. • Tel. (973) 24 23 29· Apartat 2·1.2 . 25080 LL[IDA
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CURS PER A OBTENIR LA TITULACIÓ "BUSS&JADOR 3 Estrelles"
Curs adre9at a B** i a Bussejadors de
REQUISITS:

2~

Classe.

Basicament els requisits són haver realitzat 40 irnrnersions
i voler adquirir naus coneixements per a esdevenir
dor del maxim nivell de la FEDAS/CMAS.
Edat mínima 17 anys.

PRE-INSCRIPCIÚ OBLIGATbRIA:

bussej~

Menars 18, autorització paterna.

Del 12 al 28 de setembre de 1994. No us re

tardeu . Places limitades per rigurós ordre de pre-inscripció.
El calendari de sessions siesta ultimant, pero ocupara la segana quinz~
na d'octubre i primera setrnana de novembre.
ATENCIÓ:

QUOTA:

La sessió de Presentació sera el dimarts 4 d'octubre al CELL,
i s'entregara el llibre de text i es comentara i aclarira la
dinamica del Curso
Pendent de confirmar. Orientativa: 28.000 pts.

Com ja sabeu feia temps que no es podia realitzar el CUrs del nivell
maxim dones la FEDAS estava modificant el programa i no autoritzava t~
poc a fer el Curs de l~ Classe.
Ja es comunicara la docurnentació concreta, pero ja poder anar prep~
rant: 4 fotos carnet, fotocopia DNI i de la llicencia federativa del 94.

VIATGE SUB A FLORIDA - U.S.A.
ATENCIÚ!

Els interessats en conedxer i gaudir deIs "Cayosll de Florida preneu-ne
bona nota.
DATES:

del 6 al 17 d'octubre de 1994.

5 dies d'irnmersió als IICayos" en embarcació exclusiva per als membres
de la SAS (Ep! ... que no és deIs "Balseros" cubans ... )
També 4 dies sencers a Orlando.
Apte·per a bussejadors de tot nivell .
INFORMACIÚ:

JOSEP M' CASTELLV1

DATA L1MIT D'INSCRIPCIÚ:

TEL~FON:

220251

DIJOUS 15 DE SETEMBRE

MODIFICACIÚ EN LES ATRIBUCIONS DELS B* 1 DELS B**,SEGONS CIRCULAR FEDAS

La FEDAS ha comunicat als Clubs que les atribucions deIs B* i B** quedaran
modificades "de la"-següent manera:
B**: Profunditat maxima -30 m (no cal cap sessió extra) .
B* : Profunditat maxima -20 m (caldra fer una sessió de tables de descom
pressió, i superada la sessió s'anotara al Passaport de busseig
l'ampliació d'atribucions inicial. Aviat es convocara als B*, els
quals , per grups de 10, podran realitzar la sessió especial en la
que s'entregaran els jocs de tables corresponents. Cost previst de
la sessió (tables incloses): 1.000 pts.

Els Cursets B*

q~e

es facin a partir d' ara ja contemplaran la rnodificació ";·
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES
CIRCULAR
NOVEMBRE 1994

TORNA LA PISCINAI"
==============~=z=

Com en d'altres anys la nostra intenció és que el soci es remu
lli en tot moment. Per aixo hem concertat amb el Col.legi Episcopal el lleguer de OOS carrers de piscina per a l'entrenament deIs
nostres associats. Tot seguit es detallen les condicions i les ~
característiques relacionades amb aquesta activitat:

- Accés a tots els membres de la SAS-CELL i membres del CELL.
- Tots els dimarts del calendari escolar de novembre a maig, i de
<iRUP tsnUOLÓ<lIC
LLlIOATÁ

20,30h a 21,lSh .
- Os obligatori de gorro de bany i xancles.
- Es permet l'ús de material d'irnmersió de qualsevol tipus.

- Preu total: 2 . 600 pts pels membres de la SAS i 3 . 000 pels que soIs siguin del CELL en general. Per a obtenir el carnet d'accés s'haura d'aportar UNA FOTOGRAFIA carnet (podeu portar, el primer dia, el vostre carnet de l'any passat)
El proper día 8 de novembre s'inicia l'activitat . La forma de
pagament ser.a directament a la Recepció de la Piscina del Col.
legi Episcopal. Durant les dues primeres setmanes hi haur.a unresponsable de la nostra Secció,per. a orientar-vos,a la mateixa
SECCI6 D'ESCALADA
I ALTA MUI'ITA/'1'rA

Recepció. RECORDEU DE PORTAR LA FOTO PER TAL DE REBRE EL CARNET
ACREDITATIUI ! !
- En cas de produrr-se un gran nombre d'incripcions ja es té aparaulada una segona sessió un altre dia per si calgués desconge~
tionar. De vosaltres depen.

RECORDEU: NATACIÓ 1 ENTRENAMENT SUBAQUATIC TOTS ELS DIMARTS DEL
CALENDARI ESCOLAR!!!
'NO US ROVELLEU! I
SALO

NAUTIC 1994

===~=============

~ca6 O'AcnVrTATS
SUBAQUÁTlQUES

Barcelona, del 26 de novembre al 4 de desembre
Recordeu que per. a accedir al recinte graturtament

h~u

de

pr~

sentar la llicencia federativa de 1994 a qualsevol de les portes
d'accés del complexe firal de Montjuich.

BETLEM-SUB

SAS-CELL 1994

====================:=====

Recordeu que el Betlem '94 esta previst pel diumenge 18 de de
sembre.
Reunió pr.eparatoria el dijous anterior, al Centre.

PROJECCIO CINEMA SUB

====================

Us avancern que el DILLUNS 19 de DESKMBRE, i dins 4'un cicle
de projeccions que oT.qanitza el Cen~re, es realitzara la projec-

ció d' un film en 16mm del camera subaquatic de TVE MIQUEL SANS.
Ja es fara públic el lloc i hora i títol de la pel.lícula tan aviat com s'hagi concretat.

Esteu atents al tauler d'anun-

cis del CELL i a la Revista Aresta.
=

=

=

PAERIA . 13, ler.· Tel. (973) 24 23 29· Aparta1242· 25080 llEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO

D'ACTIVITATS

SUBAQuATIQUES
CIRCULAR 01/1995
16 gener de 1995

LLICtNCIES FEDERATIVES FECDAS-FEDAS 1995

GRUP ESPELEOLÓGtC
LLEIDATÁ

C,E, urJO/!

Per a aquest any 1995 el 'fresorer del Centre ha passat al cobrament els rebuts de les llicencies federatives (2.300 pts). La
quota del Centre i la de la SAS ja us arrivara més endavant quan
s'aprovin a l es assemblees .
IMPORTANT és saber que la llicencia soIs es tramitara als que
hagin fet efectiu el rebut de la mateixa, j a sigui domiciliat o bé directament per caixa a secretaria del CELL e n cas de devolució
o alta durant l'any.
TAMBE IMPORTANT és saber que la SAS-CELL declina tota respons~
bilitat sobre la no cobertura es cas de II sinistre deIs qui no que
din federats per no haver fet efectiu el pagament de la llicencia~
En cas de dubte, per saber si consteu d'alta a la SAS, o si la
domiciliació bancaria ha e stat correcta, contacteu amb Secretaria
del CELL (242329 vespres, i . demaneu per la Pilar) .
ll

REUNIÓ INFORMATIVA: DIJOUS, 26 DE GENER

SECCIÓ O'ESCALADA
1 ALTA MUNTANYA

La Junta de la SAS-CELL us convoca a la reunió informativa que
es realitzara el proper dijous dia 26 a "l es ·9 del vespre al Centre ..
Aquesta reunió informativa, previa a I'assemblea general que més endavant es convoca, pretén agilitzar un seg uit de qüestions (activitats 95, renovació carrecs de Junta, propostes, etc.) per
tal que es pugui realitzar l'Assemblea General amb projectes i va
loracions que responguin a les necessitats de la SAS, enriquides
per la vostra opinió i participació.
ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL

CONVOCATORIA

DATA: DIJOUS, 2 DE FEBRER DE 1995
LLOC: SALA D'ACTES DEL CENTRE (Paeria 13, ler. Lleida
HORA: 20h en primera convocatoria, i 20,30h en segona.
SECCIÓ D'AcnvrrATS
SUBAQUÁTIQUeS

ORDRE DEL DIA
Lectura, i aprovació si s'escau, de l'acta anterior.
Activitats 1994
Tresoreria 1994
Renovació 4 membres de Junta
Activitats 1995
Precs i Preguntes
NOTA: Aquesta convocatoria i circular es tramet "als membres de la
SAS-CELL que consten en alta a la Secció d'acord amb el registre informatitzat del Centre. Si sabeu d'alguna persona
de la SAS que no l'hagi rebut podeu col.laborar tot dient-li
que consulti a Secretaria del CELL la seva situació al regi~
tre de l'entitat.

PAERlA. 13. ler. · Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
COMPANYS DE LA SAS-CELL:

Coro ja "heu pogut saber el

C~ntre

Excursionista de

Lleida ha iniciat les obres de la nova seu
tuada ben aviat
carrer

Comer~

social,s~

- pot ser abans d'acabar l'any - al

de la ciutat de Lleida.

Per a aquest rnotiu el Centre va abrir un compte a la
caixa Terrassa per a rebre les aportacions volunta-GRUP ESPfLEOtÓGIC
LlEIDATÁ

ries

dels socis i

simpatitzants del CELL per tal

d'abordar els pagaments inicials i

evitar una derra-

ma, tot aixó d'acord amb el que es pa aprovar a l'as

semblea del Centre de la passada tardor.
El ritme de recaptació previs.t ha quedat pansidet ,
francament, tot i
SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUI'iTANYA

que ja han estat bastants els 50-

cis que han fet aportacions de variat impor.t (des de

1000 fins a 150.000 pts). pero encara insuficient.
Amb aquestes línies vull reclamar la vostra atenció
sobre aquesta qüestió, tot pregant que si voleu col.
laborar ho feu quan abans millar.
L'aportació voluntaria pot fer-se a Secretaria del
Centre o directament -o per transferencia- al comE

SECCIÓ D'ACTlvrrATS

SUBAQuATlQ.UES

te · de la CAlXA TERRASSA Ag. Ronda amb ' el següent

ccc:

2074 0083 78 2030547255
Agraint les col.laboracions ja rebudes i les que puguin realitzar-se

us saluda ben cordialment el que

fa de President de la SAS.

Sg. :

PAERIA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartal 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO

D'ACTIVITATS

SUBAQuATIQUES

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 1995

================================

DATA:

DIVENDRES, 17 DE MARC

LLOC: RESTAURANT CASA LUIS (PI. R.Berenguer IV, Lleida)
HORA: 21,30 h
PREU:

GRUP ESPELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

C.E. UEIDA

~
Z
~

t.[.~

VI

O n~

O
S O
E rñ
""A.~

z

3.400

(9,30 del vespre
per cap.

-es prega puntualitat-)

(A pagar al mateix sopar) .

MENU: ENTRANTS (Ucogollos con anchoas, caracoles a la llauna,
longaniza seca, bull, tostadas con escalivada
y atún, ensalada de aceitunas, montaditos de
jamón, fritadas de cordero")
2ón PLAT: Graellada de carn
POSTRES:

F¡an amb nata o crema catalana o

bra~

de gitano.

Pa, vi, aigua, lícors ... etc.

s::

., ,".

':)M"

RESERVA OBLIGATORIA trucant a Secretaria del Centre (242329)
de 8 a 9,30 del vespre fíns el dia 15 de marq.
Cal indicar,
al f~r la reserva, el nom i número d'acompanyants.

SECCIÓ O'ESCALAOA

I ALTA MUNTANYA

No retardeu la vostra reserva. Feu la reserva a Secretaria
del CELL fins el dia 15 de marg (dimecres). No ho feu més tard
dones cal comunicar al restaurant el número exacte d'assistents
amb suficient antelació.

Ep!!!, i com cada any SORTEIG SORPRESA.

No hi falteu.

COMPOSICIO DE LA NOVA JUNTA DE LA SAS-CELL
SECCIÓ O'ACTJVITATS
SUBAQUÁTlQUes

A l'Assemblea General de la Secció del p~ssat 2 de febrer
es varen renovar 4 carrecs de Junta quedant la nova Junta composada pels següents companys!
President . .. ..... .
Sots-President .. .
Vocals .......... .

Blai Montserrat "
Josep Mo!! Freixa
(*) Nous membres
Mina Corbella
Quim Abadia *
Joan Gil *
Joan Ramón Baró *
Jesús Companys *
Els membres sortints foren: Jaume Colom, Nani Fernandez,
Toni LapIana i Josep Mo!! Castellví.
Anims als que entren a
la Junta i gracies,als que han plegat.per la seva dedicació.

SORTIDA COL.LECTIVA D'IMMERSIO:

ZONA HOSPITALET DE L'INFANT

NO us la perdeu. DlA 26 DE MARC, diumenge. Reunió previa
el dijous 23 pel vespre al Centre per a concretar horari i
lloc de trobada.

I'AERlA. 13. ler.· Tel. (973) 242329· Apartat 242·25080 LLEIDA

130

El rocull

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES

L1eida, 29 d'abri1 de 1995

SORTIDA COL.LECTIVA

SAS-CELL

MEDES-1995

==========================================

LLOC:

L'Estartit

(Baix Emparda)

DATES: die s 13 i 14 de maig
(opció dies 11, 12, 13 i 14 pels
que puguin aprofitar la Festa Major de Lleida)
ORUP ESPELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

CENTRE D' IMMERSIÓ:

"EL REY DEL MAR" (Hotel Panorama)

Preu immer.sió: barca + taxa ~ botella + aire + ploms= 2.800
HOSPEDATGE: Hotel Panorama (o apartaments, segons inscripcions)
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SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA f\1UNTAn:YA

Preu hotel;habitació doble, pensió completa:

HORARI IMMERSIONS:
día
día
dia
día

11,
12,
13,
14,

dijous
divendres

dissabte
diumenge

10h
10h
llh
9h

i
i
i
i

l6h ·
l6h
17h
l5h

DESPLA~AMENT:

Per. compte propi (poseu-vos dlacord per a estal
viar vehicles ... )

OOCUMENTACIÓ:

No oblideu la llicencia federativa i el carnet.

RESERVA DE PLACES: Trucar a Secretaria del Centre
de 20 a 21,30 h.
DATA L!MIT PER A RESERVES:
SECOÓ D'AcnVITATS
SUBAQUÁTIQUES

3.895 pts

persona/dia.

(tel . 242329)

DIMARTS, 9 DE MAIG. 20'30h.

Cal indicar. al fer la reserva els dies i persones (capbussadors i acompanyants), í si es vol reservD. di habitació.

No ho deixeu per a l'últim momento Confirme u i reserveu,
quan abans millor, a SECRETARIA del CELL.

SAS-CELL
La Junta

I'AERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIOA

131
(I ratull

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQuATIQUES

CIRCULAR
INFORMATIVA
JUNY 1995

Ens plau comunicar-vos les sortides d'irnmersió programades
per la SAS-CELL per. als mesos vinents.

GRUP ESPEL~OLÓGIC
LLEIOATÁ

Recordeu que els dijous pel vespre són els dies subaquatics del Centre Excursionista de Lleida, i recordeu, també, que el telefon del Centre és el 242329 i que Secretaria del CELL esta obeE
ta de dilluns a divendres de 19,30 a 21 , 30 h, per a qualsevol qüe~
tió .que us convingui, i per tal de confirmar les inscripcions per
a les sortides previstes.
Per a poder participar a les sortides és imprescindible tenir
la llicencia fede rativa d'activitats 'subaquatiques i la titulació
adequada, si s'escau.
CALENDARI DE SORTIDES
17 DE JUNY, dissabte nito
Irnmersió nocturna . "3 Cales"
Lloc trobada: parking 3 Cales - Búnker
Hora: 8 del vespre.
No oblideu focus/llanternal

SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MU~TANYA

SECCIÓ D'ACTIVITATS
SUBAQUÁTIQUES
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22 DE JULIOL, dissabte nit o Irnmersió nocturna a l ' Escollera de
Tarragona. Lloc de trobada: acc~s formigó a rneitad de l'Escollera.
Hora: 8 del vespre.

¡,¡

IV~

.-< ....

24 i 25 DE JUNY (SANT JOAN)
Lloc a concre tar.
Trobada previa per · a detalls el DIJOUS 15 DE JUNY
a les 8,30 vespre al Centre.
8 i 9 DE JULIOL.
Lloc: L'Escala
Límit inscripcions i trobada previa per a detalls el
DIJOUS 29 de JUNY a les 8 , 30 del vespre al CELL.

Ul

01 • .

18 DE JUNY , diurnenge .
Safari Foto-Sub en apnea
Lloc trobada: p a rking 3 cales - Búnquer
Hora: la del matí .
Ideal per a practicar apnea .
i foto-sub en qualsevol format i modalitat. No es
un concurso ~s una trobada , i al CELL e ns ensenyarem els resultats.
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12 i 13 D'AGOST.
Lloc: Llafranc
Límit d'inscripcions i trobad~ previa per a detalls
el DIJOUS 3 d'AGOST a les 8,30 del vespre al CELL.
29, 30 SETEMBRE i 1 d ' OCTUBRE (Festa Major Lleida)
ILLES COLUMBRETES. Límit inscripcions: 15 setembre.
Nivell mínim: 2~ Classe o B** experimentats (tenir al
menys 40 immersions fetes) .
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-
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCÍÓ

D' ACTIVITATS

SUBAQuATIQUES

CURS PER A OBTENIR EL NIVELL "BUCEADOR 3 ESTRELLAS" - TAROOR 1995

=================================================================

DATA L!MIT D'INSCRIPCIÓ:

DIMECRES 11 D'OCTUBRE DE 1995

LLOC: SECRETARIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA, paeria 13, ler,
de 20 a 21 , 30 h. Telf": 242329.
REQUISITS:

GRUP ESPELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

-

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
-

SECCI6 O'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

Titulat B** (o 2~ Classe) amb 40 irnmersions.
Revisió medica de menys d'un any d l antiguitat.
Els menor s de 18 anys , autorització.
Pagament quata curset.

Fotocopia del DNI
Fotocopia del carnet B** (o 2~ Classe)
Fotocopia Llicencia federativa 1995 FECDAS
Fotocopia Quadern d'Irnrnersions (amb les 40 irnmersions)
4 fotos carnet
"Pasaporte de Buceo" amb el certificat medic de menys
d l un any , i anotat al passaport.

QUOTA CURSET:
Total 30.000 pts. 10.000 per afer ferma la inscripció, i
20.000 abans de la primera sessió de mar.
INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: 1*** ANTONIO LAPLANA ARASANZ
CALENDARI DE SESSIONS PREVIST:
Sessió de Presentació (obligatoria com les demés) ,dime. 18-10
Teoriques:

SECCI6 D 'AcnvrTATS
SUBAQUÁT I QUES

Tl
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

dilluns
dimarts
dijous
dilluns
dijous
dimarts
dijous
dimarts

23-10
24-10
26-10
30-10
2-11
7-11
9-11
14-11

diumenge
diumenge

12-11
19-11

Practiques de mar:

A i B
C i D

Les sessions teoriques es celebraran a la Rep.Terr.d ' Esports
de la Generalitat de Catalunya (Av Segre , 7, baixos , Lleida), a
les 21h. La sessió de presentació també.
El número de place s es limitat. Es respectara l ' or-dre di ins
cripció efectiva a Secretaria del CELL.

SAS-CELL
Escala d'Activitats Subaquatiques

I'AERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA ·DE LLElDA
SECCIÚ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES

CURS PER A OBTENIR EL NIVEL "BUCEADOR 2 ESTRELLAS" - TARDOR 1995

================================================================

DATA LíMIT D'INSCRIPCIÚ:
LLOC:

DIJOUS 21 DE SETEMBRE DE 1995

SECRETARIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA, Paeria 13, 1er
de dilluns a dijous de 20 a 21,30h. Te1f":242329

REQUISITS:
Tenir titol B* (o CMAS B*), amb 15 irnmersions.
Revisió medica de menys dl~ any d'antiguitat.
Els menor s de 18 anys, autorització.
Pagament quota curset.
GRUP ESPELEOLÓúIC
LLEIDATA

DOCUMENTACIÚ
-

Fotocopia DNI
Fotocopia Carnet B*
Fotocopia L1icencia federativa 1995 FECDAS
Fotocopia Quadern dtlrnmerisons (amb les 15 immersions)
4 (quatre) fotos car.net
"Pasaporte de Buceo ll amb el certificat medic de menys
d1un any, i anotat al passaport.

QUOTA CURSET:
SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA MUI'ITANYA

QUE CAL APORTAR:

Total 25.000 pts, 10.000 per fer ferrna la
inscripció, i 15.000 abans de la primera sessió de mar.

INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS:

SECCIÓ D;ACTIVITATS
SUBAQUATIQUES

I*** ANTONIO LAPLANA ARASANZ

CALENDARI DE SESSIONS PREVIST:
Sessió de Presentació (obligatoria com les demés) , dirnc.27-9
Teoriques:
T1
di11uns
2-10
T2
3-10
dimarts
T3
dijous
5-10
T4
dimarts
10-10
T5
dimarts
17-10
T6
dijous
19-10
Practiques de mar:
A i B,
15-10
diumenge
C i D,
22-10
diumenge
Les sessions teoriques es celebraran a la Rep.Terr.dIEsports de la Genera1itat (Av. Segre 7, baixos), a les 21h. La
sessió de presentació també.
El nÚIn.e ro de places és limitat. Es respectara l' ordre
d'inscripció efectiva a Secretaria del CELL .

SAS-CELL
Escola d'Activitats Subaquatiques

PAERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO

D'ACTIVITATS

SUBAQuATIQUES
CIRCULAR INFORMATIVA
OCTUBRE 1995

PROPERES ACTIVITATS

"PONT DEL PILAR" 12 A 15 D'OCTUBRE
La proposta:

Port de la Selva (Alt Emporda, Mar d'amunt del Cap
de Creus) . Centre d'Immersió TRAMONTANA.

Els interessats hauran de trucar directament al Centre d'Immersió per tal de reservar pla9a, tant d'immersió com d'hospeda~
ge, que el mateix centre facilita.
TEL~FON:
972-126450
GRUP ESPELEOLÓGIC
LLEIDATA

No oblideu la documentació (carnet i llicencia) .
Molt bones refer~ncies quan a preu i qualitat.

AQUARIUM DE BARCELONA:

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE

Sortida Col.lectiva per tal de gaudir del nou macro-aquari.
En funció del número de reserves es preveu concertar un auto
car de mida adient.
SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

Es convenient trucar a Secretaria del Centre fin s el 26-10
als efectes de poder programar l'activitat adequadament.
El dijous previ, 2-11, trobada al CELL deIs interessats per
a concretar com queda la cosa, OK?
Ep!, i es podra combinar amb una visita per la tarda als ci
nemes lMAX.

SALO NAuTIC DE BARCELONA
SECCIÓ D'AcnvrrATS
SUBAQUÁTIQUES

Del 25 de novembre fins al 3 de desembre
Preneu-ne nota a la vostra agenda. Cal fer la ritual visita
anual al Sector Subaquatic del Saló Nautic, i procurar assistir
a alguna de les diverses projeccions de caire subaquatic que es
realitzen durant el Saló.

BETLEM SUBAQUATIC
El diumenge 17 de desembre

nova edieió del Betlem de la SAS.

Aquest any estrenarem Betlem, i pot ser nou indret subaquatic.
Recordeu que el desembre passat no varem trobar el Betlem¡ el
riu va dieidir posar-lo en algun altre lloe. I el Betlem que es
va montar després , amb tots els figurants i bésties, no és submergible.
El dijous ' previ, al Centre.

PAERlA. 13. ler. · Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÚ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES
NADAL

BETLEM SUBAQUATIC DE LA SAS--CELL

1995

=====================================================
DATA,

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 1995

LLOC: Embassament de Santa Anna (Noguera
cés de Baldellou.

Ribagor~ana),

per 1'ac-

HORARI,

9,30h SORTIDA (no trobada)
des del bar/restauramt
Amics" a Castillonroi (benzinera ~ Ctra. 230 , de la
Val d'Aran, punt quilometric 35), amb direcció a Baldellou
,
~'Los

-embassament Sta. Anna.
(Qui vulgui esmorzar que hi vagi abans, dones cal sortir a
GRUP ESPELEOLÓGlC
LLEID,uA

SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

les 9, 30h)
~xposició

10h

Preparatius, equipament i

llh

Inici de la immersió del Betlern

del pessebre.

14h Dinar al Restaurant "Los Anties" de Castillonroi.
Menú: Delicies de la casa (esqueixada, escalivada. cargols a
la gormanda, embotits de la terra)
Ternasco, o suquet de rap
Assortit de sorbets,de postre.
Pa, vi, aigua, vi, café, licor.
Preu 2.600 pts (a pagar durant el dinar)
Reserves: Cal trucar a Secretaria del CELL, fins el
dijous 14 de desembre a les 21,30h.(242329,de
8 a 9,30 del vespre). Al reservar cal indicar
nom i total pwces que es reserven
carn o peix pel segan plat (inscripció límit
pel peix el 12 de desembre, la carn el 14)

Aquest Betlem Subaquatic del 95 estrenarem nou pessebre, elaborat pel company ENRIQUE RUIZ al qual cal agrair la iniciativa del nou pess~
1
SECCIÓ D'ACTIVITATS bre després de la desaparició de 1 anterior que ja no fou possible loca
SUBAQuATIQUES litzar el desembre passat sota el Segre al pont del 0011 a Camarasa .
El " nou pess~bre, original i pIe de color, ben segur mereix la vostra participació
el proper dia 17, acompanyats deIs de sempre i deIs qui vulgueu convidar.
Els quí us vulgueu remullar aquell día tingueu en compte les segents observacions:
- Temperatura de l'aigua de 9 a llQC
- Profunditat de situació betlem: uns -15m
- Visibilitat: acceptable (4 a 6 m)
- Imprescindibles guants, deIs que abriguen!
- Neopré: adequat a les temp. citades
- Llanterna: més que recomanable.
- Botella: amb 12 1 n'hi ha prou
- Ploms: aigua do19a. En "sobrara una mica.
L'aproximació al lloc d'immersió es realizara en barques i s'hauran de seguir les
instruccions deIs coordinadors de la immersió.
L'accés a l'embassament, per si algú arriva tard, s'efectua per Castillonroi (N230 Km 35), cap a Baldellou; quasi al sortir de Baldellou un retol de fusta:llpantano"
ens indica,a la dreta, la pista. Uns 4 Km de pista i ens desviarem cap a l'aigua (dr~
tal on arrivarem al cap d'uns 700 m, +0-. Pot passar-hi qualsevol turisme, parant
eompte en un parell de lloes.
Com sempre, reeordeu que el Betlem de la SAS-CELL sempre ha estat obert a tothom,
eapbussadoGi acompanyants , del CELL o d'altres clubs.
Els quí vulgueu fer venir gent recordeu que si també pensen "assistir al dinar caldra fer la reserva adient.
Bones Pestes i fins aviat.
SAS-CELL
PAERlA. 13. ler•. Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES

~~~~~~~=~~~~=~~!~~!~=~~=~~=~~~~S~~==~==~~~~
CONVOCATORIA

=======================

DIJOUS , B DE

FEBRER

DE

1996

Sala de projeccions del Centre Excursionista. (Paeria l3,ler.)
20h

en

l~

convocator.ia. 20,30

en segona.

ORDRE DEL DIA
GRUJ" ESPt:LEOLOaIC
UEIOATÁ

1.-

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de
l'Assemblea anterior.

2.-

Memoria d'activitats 1995

3.-

Tresoreria / quotes / Acords d'aplicació rernanents.

4.-

Projecte d'activitats 1996

5.-

Precs i preguntes.

SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

Qui no podent assistir a l'assemblea vulgui delegar la seva
representació i vot en un altre rnembre de la SAS-CELL pot uti-litzar l'autorització al peu reproduida, havent-se de presentar
per l'autoritzat a l'inici de 1'assemblea.

SECCIÓ O'AcnVITATS
SUBAQUÁTIQUES

A més de l'assistencia puntual es prega col.laboració en conere
tar activitats, iniciatives i participació activa en les rnateixes .
Podeu comentar-les entre vosaltres i també amb membres de Junta
de la SAS.

=================================================================================================
SAS-CELL

E~J1:;ent
Sg.:

Blai Montserrat

"=~========================================================================================="
A U T O R I T Z A CIÓ
En/Na
amb DNI
AUTORITZA AL MEMBRE DE LA SAS-CELL
AMB ONI
per tal que el representi amb veu i vot en l'Assemblea Gene
ral Ordinaria de la SAS-CELL del dia B de febrer de 1995.

Qui autoritza

L'autoritzat
(signatures )

I'AER.lA. 13. ler. • Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 . 25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQuATIQUES
CIRCULAR INFORMATIVA
FEBRER / 1996

Companys:
A l'assemblea de la SAS-CELL del passat B de febrer es varen
apuntar un seguit d'activitats que, un cop concretades, us anirem
comunicant via circular,o mitjangant les pagines de la revista del
Centre "Aresta" si la programació s'aconsegueix amb suficient antelació. Les properes activitats són les que a continuació us ofe
rimo
IITERTULIES AMB ..•

GRUP ESfELEOLOOIC
LLEIDATA

11

En els fulls adjunts es detalla el contingut i funcionament
d'aquesta activitat. Tot un repte per la SAS.
El primer acte:

DIVENDRES B DE MARC , amb INGRID RIERA
de APNEA Revista .,

Aquestes tertulies són a més a més de les xerrades periodiques
en programació que també s'acordaren vellugar a l'assemblea de la
SAS.
"SORTIDES OBERTES / 1996"

SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MU~TA"YA

Com a nova dinamica, que a l'assemblea es va propasar tot confiant amb la participació deIs interessats i la col.laboració deIs
bussejadors veterans, s'enceta una llista oberta de sortides que figuraran al panel d'anuncis de la SAS al Centre i que podra ser consultat també per via telefonica trucant a Secretaria del Centre.
El funcionament, basicament, és el següent:
Per iniciativa d'un o més bussejadors es concreta una data, un
lloe previst d'immersió amb un objectiu més o menys concre~un
110c i hora de sortidajtrovada del grup, esmentant el nivell mínirn
deIs qui vulguin afegir-s'hi (B*, "B**, etc, en funció de l'objectiu).

SECCI6 D'AcnvrrATS
SUBAQUATIQUES

Qui ostenti la iniciativa es procurara, si q'escau, un substi-tut per tal de mantenir en peu la sortida programada .
NO es tracta d'una sortida organitzada per la SAS sota la respo~
sabilitat del bussejador que la programi. Es una sortida d'un bussejador oberta als qui vulguin afegir-s'hi .
La primera sortida prevista és la següent:
DATA:

9 DE MARC , dissabte.

LLOC: Parc submarí de l'escollera de Tarragona. Objectiu: visita
al "Dragonera", vaixe1l enfonsat (-20m maxim aprox.)
HORA/LLOC:

SORTIDA
TROVADA

7,30h des de SUBBEST (Daunois, 21/ Seca S.Pere)
9,30h a l'escollera de Tarragona (zona pare)

OBSERVACIONS:-Llicencia federativa i carnet , - Per accedir a les
insta1.1acions del parc caldra pagar una tasa. (segurament menys
de 1.000 pts), - Si la mar fos inbussejable, vermout i tornada,
- Retorn a L1eida a l'acabar la irnmersió¡ qui vulgui, es clar ...
ENCARREGAT: Blai Montserrat i Calderó (242329 dijous vespre / 249671)
NECESSARI: Comunicació,a Secretaria del CELL (242329) ,que hom s'afe
geix a la sortida.
PAERIA. 13. ler•• Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 • 25080 LLIlIDA
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"SOPAR DELS SUBAQuATICS / 1996"
MAR~

HORA:

DATA:

DIVENDRES 15 DE

DE 1996

LLOC:

MASIA SALAT , a Les Borges Blanques

21,30h

(N-240 ebtre Juneda i Borges)

PREU: 3.500 pts ( a pagar al mate ix sopar).
MENÚ:

Entremesos
Ternasco al forn

o

Sepia amb gambes (a triar)

Pastís de celebracióVins, aigua, cava i cafés

RESERVES:

Reserva de

pla~a

persona~ment

obligatoria.

La inscripció pot· fer-se

o per telefon a Secretaria del Centre, arnb

DATA L!MIT~ DIMARTS 12 de mar~.
Recordeu el telefon,
242329 i l'horari (de 20 a 21,30h).
Al fer la reserva cal indicar el total de place s incl~
sos acompanyants, i el 2ón plat (ternasco o sepia) .

No retarde u la inscripció.
Com cada edició del Sopar deIs Subaquatics, SORTEIG sorpresa.
Es habitual que aquest Sopar anual , a més d'ésser el sopar social
de la SAS-CELL,
sigui una trovada oberta a tats els bussejadors i

sj .simpatitzants, tant de ponent com de llevant.

"LLICIlNCIES FEDERATIVES 1996"
Alguns de vosaltres rebreu la vostra llicencia del 96 amb aquest

escrito
Altres ja l'haureu retirat a Secretaria dellCELL.

Si fos el cas de no haver-Ia retirat ni rebut contacteu amb Secre
taria pet ~ · tal d' aclarir l' afer.

"LES PROJECCIONS DELS DIMARTS AL CELL"

Fixeu-vos en l'Aresta. Hi figuren diverses projeccions que els dimarts a les 20h es realitzen al Centre.
Tot i que algunes seran de tematica més o rnenys subaquatica ben se
gur que d'altres projeccions poden ben bé mereixer el vostre interés I
assistemcia .
Conedxer l'activitat deIs membres del Centre és al vo"stre abasto

)
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TERTULIES
amb ....... .
US VOLEM FER UNA PROPOSTA NOVA PER AQUEST ANY SUB.

. ,,\l.e !> ~
·o-~~..~S~!.

.¿'"¡.,,,:;-...:::.. e

--

SOTA LA PREMISA DEL DIALEG COM A FORMA D'ENTENIMENT I MILLOR
CONElXEMENT DE TOT ALLO QUE ENVOLTA EL MON SUBAQuATlC, HEM
PREPARAT UNA ACTIVITAT QUE ENS PERMETRA CONEIXER MILLOR A UNA
SÉRIE DE PERSONES QUE PEL SEU CARREC O ACTIVITAT TENEN UNA
INCIDENCIA MÉS QUE DIRECTA EN EL DESENVOLUPAMENT PRESENT I FUTUR
DEL NOSTRE ESPORT.
SON NOMS FOR<;:A CONEGUTS DE TOTS
HUMANES AMB OPINIÓ PROPIA ...... I DE PES.
'.:

~

. .,;

.'

I

QUE AMAGUEN PERSONES

-.

AQUESTES PERSONES ESTARAN AMB NOSALTRES, PER UNES HORES, PER
COMPARTIR OPINIONS I CONEIXER LES SEVES. SENSE LLI<;:ONS NI
CONFERENCIES MAGISTRALS. TAL COM SÓN LES COSES. LA IMMERSIÓ NO
S'ACABA A L'AIGUA, FER CULTURA "SUB" ÉS UNA FORMA MÉS D'AGAFAR
EXPERJENCIES I CONEIXER AL TRES FORMES DE PENSAI{ SOBRE TEMES QUE
ENS SÓN PRUPIS.

ENGRESCA'T t!
co l.laboren :

.-_

.... _. ' - --

..

I.l .

~'OA .

973 ,

ÉS PER TOTHOM ' !!

- Les "tertulies a1llb .... " es farllll al "Re s t a u ra n t-Piz zería
. ..:. . . ,:;:.\'

<.. i

.

" .j.

Ag 9 io " .

':r¡~;~ !;-,~.;--,..,.~

- Dllrant aqllést any esta previst que es fachl 5 sessions, dllrant els mesas de
mart;:,abril i mai& en /lI1 primer cicle i els mesas d'octubre i IIOve11lbre en un
de segól/.

- En TONI de l'Aggio lIa preparat UIIS sopars especia/s de "cuil/a de mercat"
per a les "tertulies amb .... ", amb tU/S preus especia/s de 2.500 ptes. tot il/clós.

- A cada tertulia lIi assistira 1111 persollatge cOllegut delmoll SUB, amb qui al
mateÍX temps que en compartilll taula, ells perllletra acostar-nos d'ulla
forma més lttl1ll(lIta i directa, il/formal/t-llOs alllOra de les activitats a
Elltitats que representen. E/s llOms que l¡em triat S<ÍII fon;a ellgrescadors per
compartir ulles llores a11lb ells. Si 11Iés 110, llegitl ti la pclgina següent.

- Durallt e/s sopllrs ; les tertulies l/l/e 1'5 geuer;l1 Jloster;Or11lellt es Jlre/el1 'Il/e
illlperi el ditileg i la col/vivellcia. Penseu l/l/e e/s IlOstres col1v;dats seflw 1/11//1
I/osaltres sel1se cap "re1"(,l1sió de 1'0/¡f1l/;ca. Po¡fr('111 parlar de tot, t{'l1;1/1 (,1/
cOII/l'te el respect{' ql/e qualsevol 0l'cilí e~ 111cre;x. Per gafll11l;raqucslll bOlla
c01/ll/llicació lIi IIllUfl) 1111 1110cicrtl¡{o/, 1'11 wdll tertl/lia.

- Us podreu inscriure a cada sessió directament al RestaurantPizzería Aggio, el mateix dia del sopar fins les 12 del migdía.
L'inscripció es considerara en ferm en el moment de comunicar-Ilo
al restaurant (penseu que es fara cuina del mercat, .especialment
per nosaltres).Recordeu : Caner Templers, 3- Lleida-Telf. 266155
- Periódicament se us anira informant deis dies exactes
"tertulies amb... " així que entrarem a cada mes.

de les

- L'hora d'inici sera les 21 h i com a molt tard la sessió s'acabara
al voltant de les OOh 30' . Creiem que es ' un horarl ample I que
permetra satisfer a tots.
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INVITATS DEL PRIMER CICLE

1)

DIVENDRES

8 DE MAR9

Diuen que són el "Quinto Poder". Potser sí. Darrera la premsa
sempre hi ha quelcom més que no coneixem. Com es fa una
revista de submarinisme ? Que hi ha al darrera d ' un seguir de
págines atractives ? Com es tria un reportatge ? Volem més fotos
o més texte ? ............ EI personatge que s'enceta amb les tertulies
és un nom que es pot·l/egir discretament en les editorials d'APNEA
Revista. Tindrem entre nosaltres a la senyora
INGRI D RIERA,
Cap de Redacció de I'edició espanyola d'APNEA. la revista que va
trencar els motiles de les publicacions gráfiques de tema
subaquátic en el seu moment en aquest pais r que ja s 'ha
consolidat com la més important del sector. El/a és la principal
responsable de que la revista surti com surt . Per un dia dirá adeu
als ordinadors, als fotógrafs i als grafistes ....... i us ho
garantim....•.. és encantadora !!

3)

OlA PER CONCRETAR (SE US COMUNICARA AL MAIG) "

No Ii· parleu de "crusar el Mlssiss/pi", "ni de que "lo que
Nessessitas es Amor" . El/ fa coses més seriases. Aqui o allí on el
reportatge el dugui. Va estar a la Guerra del Golf i la revolució
Rumana, peró, més assossegat, també va estar amb nosaltres a
través deis seus reportatRes de .submarinisme al programa DE
VACANCES de
TV3 a I'estiu del 1995. Ha sapigut dur el
reportatge subaquátic al nivell d'una notícia i ha fet que
periódicament, el canal autonómic emeti temes de SUB en els
Informatius. Es reportero muntador i cameraman submarí (i per
descomptat que de terra també) deis informatius de TV3. Una
forma diferent d 'entendre el docu""iñeñtal subaquátic éssent la
noticia I'eix principal del seu trebal/. Es en
TONI
NOVELLA
i el/ ens explicará com es "fabrica" una notícia de
contingut subaquátic per a ésser emesa a la "tele" .......... Canya,
Canya ... !!

~I
' ~·."

~ . :::ft, .~1ré~_

........"%'.:~
~

..

~"!,~

~¡

1>",. ,):~
\",. """ .
2)

OlA PER CONCRETAR (SE US COMUNICARÁ A L 'ABRIL)

Qué és una Federació Esportiva ? A qui representa ? Qué son els
Departaments, Comités Técnics, Comissions, etc... ? Cap a on van
les Activitats Subaquátiques a rEstat Espanyol ? Ho podrem
preguntar directament al SR.
MANUEL DE LA FIGUERA
President de la F.E.D.A.S. del qual tindrem la sort de
. comptar amb la seva preséncia per mirar d'entendre el complexe
mon de I'esport oficial. Per unes hores I'apartarem de reunions i
ministeris per que ens conegui i el coneguem. Es una ocasió única
per dialogar amb el més important . representant del nostre esport
en aquest país. Parlar de F.E.D.A.S. és parlar d'un col.lectiu de
més de 30.000 persones en el que hi som inclosos. Tot un V.I.P.
per conelxer I tot un Senyor amb tates les I/etres de la paraula. Ja
ho veureu.
. ;,-

EL SEGON CICLE INCLOURA DUES PRESENCIES ENCARA PER
CONCRETAR, PERO QUE ANIRAN EN LA LíNEA QUE HEM
ENCETAT.
PER GAUDIR-HO !!

IMPORTANT:
PER MOTIUS DE FUNCIONALlTAT I COMODITAT, EL NOMBRE
MÁXIM DE PERSONES QUE PODEN ESSER ADMESES A CADA
"TERTULIA AMB ... " SERÁ DE 25. NO US ENTRETENIU EN
APUNTAR-VOS QUE LA PRIMERA JA ESTÁ EN MARXA ........

l.

Per qualsevol dubte, truqueu al : Josep Maria Castellvi - 220251

I:! ....

.· l·: =~:·:"·:-·

':1

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES
CIRCULAR INFORMATIVA
ABRIL - 1996

PROJECCIONS DEL CENTRE EXCURSIONISTA
Dins del cicle de projeccions del CELL el DlMARTS DIA 23
d'abril (Sant Jordi), i a les 20,30 puntualment, es realitzara

una projecció sota el títol "CANELLES I SANTA ANNA, PAISATGES
SUBAQuATICS". Diapositives, la majoria inedites, que poden ser
for~a interessants per a tot subaquatic de Ponent.
Acarrecd'en Blai Montserrat i Calderó.

"TERTULIES AMB....
GRUP fSPfLEOLÓGIC
LLEIDATÁ

MANUEL DE LA FIGUERA"

El President de la "FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS II sera el proper tertulia convidat. Ocasió gairebé ex
cepcional per a canviar impresions amb el President de l'arnhitfederatiu subaquatic a nivell estatal.
Recordeu:

DIVENDRES 26 D'ABRIL, a les 21 h

Lloc i reserves:

Restaurant-pizzeria AGGIO

(CI Templers,3)

Per RESERVAR (imprescindible) cal trucar a l'Aggio
(telf. 266155) fins el mateix dia 26 a les 12 del matí.
Lamentablement les places són limitades i es respectara l'or dre de rigorosa -inscripció .
SECCIÓ o'ESCALAoA
J ALTA MUNTANYA

Preu del sopar :

2.500 pts.

Amb la col.laboració d'AGGIO i SUBBEST .

MeS

ACTIVITATS

MAIG
*2'-5 Projecció video "SINAI"
Auditori de "La Caixa",20h .
~

de Josep M" Castellví.
*26-5 COtlcurs social foto-sub

,~

tots formats I t~tes modalitats
Lloc a concretar.

•

JUNY

'",

...

. :.:>QUE

• CURSOS
• B*
, B*

B**
• B***

•

abril/maig
maig/juny
setembre/octubre
octubre/novembre

PROGRAMA DE SORTIDES OBERTES
Us recordem la circular de febrer passat. Cal voluntariat per
tal de tirar endavant la programa ció suggerida a l'assemblea. SoIs
n'hi ha hagut una i aixó cal vellugar-ho ...

PAERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Ap.rt.t 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES
CIRCULAR. MAIG/1996
PROJECOIO "SINAI"
DIJOUS 23 de maig, a les 20,30h
a l'AUDITORI DE LA CAIXA, a Blondel.
Video de 42! obra d'en JOSEP Mª CASTE11VI
Una aproximaci6 al Mar Roig que cal veure. Procureu
assistir-hi; és una projecci6 adregada a tots vosaltres
en especial i al públic interessat.

GRUP ESrt:l[OLÓGIC
LLEIDATÁ

SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

SECCIÓ D'AC11VITATS
SUBAQUÁTIQUES

TERTU1IES AMB.... "T O N 1
N O V E 1 1 A"
DIVENDRES 24 de ·maig, a les 21h.
110C: Restaurant Pizzeria AGGIO (Templers 3 - Lleida)
RESERVES: TI1icant al mate:ix Restaurant .jo Toni .jo 266155,
finsel mateix dia del sopar, fins les 12h.
Amb la col.laboraci6 d'AGGIO i SUBBEST. No hi falteu!
No /i par/eu de "crusar e/ Mississipi", "ni de que "lo que
Nessessitas es Amor" . El/ fa coses més serioses. Aqui o allf on el
reportatge el dugui. Va estar a la Guerra del Golf. / la revolució
Rumana, peró, més assossegat, també va estar amb nosa/tres a
través deIs seus reportatges de submarinisme al programa DE
TV3 a I'estiu del 1995. Ha sapigut dur el
VACANCES de
reportatge subaquátic al n/vell d'una notícia / ha fet que
periódicament, el canal autonómic emeti temes de SUB en e/s
Informatius. Es reportero muntador i cameraman submarí (i per
descomptat que de terra també) de/s informatius de TV3. Una
. forma diferent d'entendre el docuf(lental subaquátic éssent la
TONI
notícia l'eix principal del seu trebal/. Es en
NOVELLA
i el/ ens explicará com es "fabrica" una notícia de
.contingut subaquátic per a esser emesa a la !'tele" .•.......• Canya,
Canya ..•!!

SORTIDA COL.LECTIVA: 11 TROBADA SOCIAL DE FOTO-SUB
DaUMENGE 26 DE MAIG
L100: 3 Cales (L'Ametlla de Mar)
RORAR!: Tot el dia
PARTICIPA-HI, de fotbgraf, modelo acompanyant.
Tot s'hi val: Macro, creativa, peixos, etc. Tants rodets com
VUlguis.

Es podrán presentar 12 diapositives per participant, el dijous
6 DE JUNY a les 20,30h al Centre. Projecci6 i comentaris.
PAERfA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ

D'ACTIVITATS

SUBAQUATIQUES
CIRCULAR INFORMATIVA
JUN'i - 1996

ZONA:

L'ESCALA

(Costa Brava - Alt Emparda)

DIES:

22, 23 i 24 DE JUNY

CENTRE DE BUSSEIG:

MONTGÓ SUB,
Telefon:

GRUr ESPELEOLOGIC
LLEIOATÁ

Cala Montgó - L'Escala

972-771307

RESERVES PLACES D'IMMERSIÓ
Cal trucar a Secretaria del Centre (242329, de 20 a 21,30h)
per indicar el núm~ro de places i dies d'immersió.

HOSPEDATGE :
Si es vol reservar hospedatge cal indicar-ho al trucar, expressant les nits que es volen reservar i número de places.
SECCI6o'ESCALADA
1 ALTA MUI'HAI'IYA

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
~I~O~S~ ~I~ ~3_D~ ~U~_

Fora d'aquesta data els interessats hauran de contactar directament amb el Centre d'immersió per si queden places.
Igualment, no es

reserv~ra

més

hos~datge.

Animeu-vos i nos us retardeu en reservar! 1SECCl6 D'AcnVITATS
SUBAQUÁTIQUES

Coordinador:

JOAN GIL - 269464.

Un any més s'ha sol.licitat autorització a La paeria per tal de
poder gaudir (de franc) de la Piscina Olímpica de Les Basses els di

vendres al vespre (de 8 a la), amb finalitats ·subaquatiques.
Confiem rebre hen aviat l'autorització adient, i suposem qu~

a

partir de Sant Joan i fins al setembre podrem gaudir-ne cada divendres.
Veurem com se'ns permetra arganitzar aquest any la qüestió de
la clau d'accés al recinte.

Cercarem la millar manera. Al menys ha

intentarem.
1 recordeu:

Piscina subaquatica cada divendres al vespre!!!

PAERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATlQUES
ESCOLA D'ACTIVITATS SUBAQuATlQUES DE LA SAS-CELL

CURS B 2 ESTRELLES
Curs per a oblenir la Iilulació ,~Buceador 2 Eslrelas' FEDAS/CMOS - Selembre de 1996.
INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: BLAI MONTSERRAT I CALDERÓ , I ....

GRUP ESffLEOLÓGIC
LLflDATÁ

REQUISrrs
- THol B·, amb 20 immersions ,acredilades al Quadem de Busseig.
- licencia federaliva,FECDASlFEDAS del,1996
- Revisió medica, de menys d'un any (poslerior a selembre de 1995).
INSCRIPCIÓ I RESERVA
ATENCIÓ: PLACES lMITADES '
Donal que la Secreléria del CELL fa vacances duranl ragoslla inscripció i reserva
caldré fer-la sixl: TRUCAR PER TELEFON a rlnslruclor Direclor, 249671. Si no hi
es cal deixar nom i lelefon al conleslador.
DATA lMIT INSCRIPCIÓ: 1 de selembre (diumenge).
Es manlindnl un estricte ordre de inscripció. NO ESPERIS AL FiNAl I

SECCIÓ D'ES CALADA
I A LTA MUI'ITAI'IYA

CALENDAR I PREVlST
Teórica O dijous 5 de setembre
Teórica 1 diDuns 9 de setembre
Teórica 2 dijous 12 de setembre
Teórica 3 dilluns 16 de setembre

Teórica 4 dijous 19 de selembre
Teórica 5 diDuns 23 de setembre
Teórica 6 dijous 26 de setembre
Pnlctiques: diumenges 22 i 29-9

Horari: De 21 a 23 h, al CELl; CI Comery 25 , lleida.
tyWERIAL
,"CCIÓ O'AcnvlTATS
SUBAQuATlQU E S

L'alumne ha d'anar adequadamenl equipal i seré imprescindible disposar per a les
sessions pnlctiques del segOent material especlfic (PER COM"TE DE l:ALlIvtIE):
- Óctopus o doble regulador
- Relolge i profundlmetre ,o computer
- Capacital mlnima botela: 12 itres
- Brúixola
- 'rabUDa' de notes
DO ClXyENTACIQ.
- Fotocopia del DNI
• Fotocópia de la Icencia federativa
- Fotocopia del Camel B·
- Fotocopia immersions Quadem Busseig
• Passaport de Busseig, 8mb la revisió médica i el certifical
· 4 fotos camet
QUOTA CURS: 25.000 pts (15 .000 ala Teórica Oi 10.000 a la primera sessió préctica).
PER A QLlALSEVOl AClARMENT CAL ADRE9AA-SE A L'INSTRUCTOR DIRECTOR .

, Tel . (973) 24 23 29 . Apartat 242 . 25080 llEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D'ACT1VITATS SUMQuATIQUES
ESCOLA D:.t\CT1VITATS SUMQL1ATIQUES DE LA SAS-CELL

CURS B 3 ESTRELLES
Curs per a obtenir la titula ció 'Buceador 3 Eslrelas' FEDASlCMOS - OctJNov. de 1996.
INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: JOSEP MARIA CASTELLVI i VlLADEGUT , I •••.
REQUIsrrs
. - Titol B'" amb 40 immersions acreditades al Quadem de Busseig.
- Licencia federativa FECDASlFEDAS del 1996
- Revisió medica, de menys d'un any (posterior a octubre de 1995).

GRUP.ESPELEOLOGIC
LLEIDATÁ

INSCRIPCIÓ I RESERVA
ATENCIÓ: PLACES Ltv1rrADES
PREINSCRIPCIÓ: Cal contactar amb rlnslructor Director, Josep M' CasleM,
telefon 220251.
INSCRIPCIÓ: S'ha de forma1itzar a Secretaria del CELL, CI Comer9 25, de 8 a
9,30 delvespre.
DATA LÍ'Ilrr INSCRIPCIÓ: 24 d'octubre, dijous.
SECCIÓ D'ESCALADA

CALENDARI PREVlST
Teórica 1 diluns
28 d'octubre
Teórica 2 dimecres 30 d'octubre
Teórica 3 dilkms
4 novembre
Teorica 4 dimecres 6 novembre
Sessions Pnlctiques: diumenges

I ALTA MUNTANYA

Teórica 5 divendres
Teórica 6 dilkms
Teorica 7 dimecres
Teórica B dijous
10 i 17 de novembre

B novembre
11 novembre
13 novembre
14 novembre

Horari: De 21 a 23 h
Lloc: CELL, CI Comer9 25, o a la Rep.Terr.d'Esports de la Generalita!, AlI.Segre 7,
en funció de la disponibiita! de les aules. Ja es confirmara durant la l' sessió.

SECCIÓ O'ACnVITATS
SUBAQUÁTlQUES

. Ml\TERIAL
L'alumne ha d'anar adequadament equipa! i sera imprescindible disposar per a les
sessions practiques del segOent material especlfic (PER COMPTE DE L'ALl-'v1NE):
- Óctopus o doble regulador
- Relotge i profundlmetre ,o computer
- BrúiJtola
- Capacita! mlnima botela: 15 itres
- Taula descompressió submergible
- 'TabiDa' de notes
- Llantema submergible
DO CLt.1ENTACIÓ
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia de la licencia federativa
- Fotocopia del Camet B"
- Fotocópia immersions Quadem Busseig
- Passaport de Busseig, amb la revisió medica i el certificat
- 4 fotos camet
QUOTA CURS: 30.000 pts. (que cal entregar al formaitzar la inscripció).
PER A QUALSEVOL ACLARt.ENT CAL ADRE<;AR-SE A L'INSTRUCTOR DIRECTOR.

P/\F:RJ.\. 1Ji I sr.. Tel. (973) 24 23 29 . Apartat 242 • 25080 LLflDA

Nove adrega:

el

eomerg, 25

.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO D~TIVITATS SUBAQuATIQUES

CIRCULAR INFOR/>MTIVA
NOI/EM3RE 1996

SARDINADA SUB I DESCENS EN NEOPRÉ

ORUF ESI'ELEOLOoOC
LLEOoATA

DATA: 10 DE NOVEMBRE, DIl1v1ENGE PEL Mll.TI
LLOC: CAtvW'lASA, Pont del 001 sobre el Segro (zona on s'ha celebra! el Bellem Sub de
la S/>S-CELL duranl bastanls anys).
.
PROGRAM\CIÓ:
- Sortida de Lleida a les 9,OOh de la benzinera Lamola.
- Trabada al Pont del 001 a les 9,45h
- Aclivllats: OPCIO A
Recolir llenya i preparar I;;¡ sardina da en qOestió.
OPCIO B
Deseens amb ulleros, lub, aletes I neopro des de rafluénela del Noguera
Palaresa fins el Pont del Do!. 1,5 Km debíant-se portar pel eorrenl del
riu. Tol nivel. Ben lapadcts i amb guants (aigua a uns 12 graus). Durada
aproximada del descens 30', si no s'entreté el personal.
OPCIO COMUNA: Cruspir-nos lols plegals la sardinada.
- Cleenda: A les 13h Ja poI estar tol enllcstlt.
Feu correr la \lt!U. El dijous abans passeu o truqueu al Centre (242329) por confirmar
participación Es que hem d'encarregar el peix ...

seccI6 D'ESCALADA

o ALTA "'UnTANYA

"TERTÚLlES AMB .. ,"
JAIME DE MIGUEL I ROBERT TEROL I 15 DE NOV,

Dissortadament un reeent aeeident no pormet que el eonvidat prcvist Inlelalment per a
aquesta tertúna, en ROBERTO DIAl, estigul amb nosa!res en aquesta ocasló. Des~gem des
d'ael una recuperacló satisfactoria de les leslons sofertes.
Dlguem, peró, pels qul no el coneixcn, que en Roberto Dlaz es un deis co-pioners de
"mmersio amb eseafandre autónom a Catalunya I Espanya; lambé Iou el primer busseJador
~~c,:=~6Qo~1~~':,A~ Uunt 3mb I'Eduard Admellla) en u!rapassar el famós tunel de la Meda Xlca; 1, també, ha estat
el primer Director de I'ENB.I\D de la FEDAS, escola que ha diriglt durant molG anys. MelG
aares fcts I files d'en Roberto Dlaz podriem exposar, pero esperem que, quan es mllori, el
maleix ens les pugul comontar
EIs convidats que si tlndrom, JAJvE DE MIGUEL I ROBERT TEROL, 'deixebles' d'en
Roberto Dlaz, ens pcrmell'lln gaudlr d'una mol sucosa ·lertúBa enwrs els Inlels de
rescafandrisme al nostre pals a partir deis anys clnquanta fins avul. La gran experiencia I les
IIIW:ncles per els acumulades permetran de satlsfer la nostra curios~at.
No us podeu perdre aquesta tertúia... Pero lots no hl eabrem. Aleshores, no perdeu
pisto nada I Ja podeu reservar pla9a:
DATA: DIVENDRES 15 DE NOVEM3RE
LLOC: PIZZERIARESTJ\URANT AGGIO
HORA: 21h (9 del \lt!spre . Puntuaitat, dones els convidats han de lomar cap a Barcelona
en acabar la lertúBa)
RESERVA: Callrucar al TONI de rAGGIO, lekifon 266155, CI Tomplers 3 de Llelda, fins
el dlJous dla 14 a les 12h del matl.
PREU DEL SOPAR: 2.500 pts
ATENCIÓ: Rlgorós ordre d1nscrlpcló - PLACES LIMITAD ES Amb la col.laboració d'AGG 10 i SUBBEST.

CI

Comen;: 2 5- TeI, (973) 24 23 29· Apartat 2"2 • 25080 LLEIDA
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SALÓ NÁUTIC DE BARCELONA - del 16 al 24 de nov.
Premiu~e bona nota. Entrada de franc moslrant la licecncia federativa/96 de la FECDAS.
Sembla ser que el Sector subaquóllic del Saló aquest any sera una mica ftuix (diuen que per
discrepancies entre expositors i organització ... ) , peró ho haurem d'anar a eomprovar. No us
. sembla?

REUNiÓ ESPECIAL: 21 de novembre, a les 21 h al CELL
La Junta do la SAS-CELL us eOmloea a una trobada de canvi d1mpresslons onvors la
dinámica que vulguem dessitjar per a la SAS. Es plantejaran inquietuts en una IInia més
compremesa d'actlvttats, peró cal sabor eom ho ~eiem entre tots i aixl poder aportar, entre
uns I d'aftres, arguments, criteris, Idées I crHlques (desitjablement constructlves) per a
onrortir I pienar de continguts adequats una SAS-CElL que, eom tota cntitat , també pateix
deis clcDcs episodls de certa apatla social on els més areetats per les eonseqOcncles s6n els
nouvlnguts a rentitat, no trobant el caHu que mols de la SAS heu gaudit durant mo~s anys i
que ara cal potenciar amb rempenta que les clrcumst~ncies requereixen.
Veterans I nOVt!IIs, tots piegats, podeu aportar d'alló més. preuat en qualscvol entltat:
co!.laboracló I partlclpaeió.
Procureu asslstir-hi. Valla pena. Recordeu : dijous 21 de novembre a les 9 del ~espre .
Per si de cas , .Is qui penseu quan sopareu, esteu tranqulls. Per clouro la trobada _ns
cruspirem unes coques de recapte amb un beure escaient. Fa?

XERRADA: "FORMA FíSICA I BUSSEIG"
DIJOUS. 12 DE DESEMBRE, A LES 20,30h (8,30 del vespre) al CElL
A cMree de MIN,/\. CORBELLA I ELADIO PRECIOSO , mctges diplomats en Medicina
Subaquatlca I Hiperbarica.
Tema ro~a Important per a tot busscjador; o al menys ho haurla d'ésser.
A més del contlngul generic que el tltol us pugul suggerir sapigueu que relQlosició que es
(ara Inclou una mena de rctl'<lspectlva do la salud deis bussejadors de Llcida mitjanQant ies
rovtslons periódiques praclicades.

BETLEM SUBAQUÁTIC - 1996
Tot I que a primers de desembre ja rebrcu inrorrmicló més detaDada al respecle, cal
el segUent:

avan~ar

DIA: DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
ZON,/\. DE COl.LOCACIÓ: Riu Noguera Ribagor~ana , Embassament de Santa Anna, per
BaldcUou .
DINAR: en un restaurant de la zona.
Rccordeu que, com sempre, el Bcllem Sub és una ac1iv11at especialment oberta 3 tolhom,
lanl por a busscjar com per a particlpar-hi d'acompanyanl.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUÁTIQUES
CIRCULAR INFORMATIVA
DESEMBRE 1996

XERRADA "FORMA FÍSICA 1 BUSSEIG"
DUOUS, 12 DE DESEMBRE
a les 20,30h. ( 8,30 del vespre) al CELL
GRUP ESPELEOLOGIC
LLEIOATA

SECCIÓ O'ESCALAOA
I ALTA MUNTANYA

No us ho podeu perdre! Les xerrades formatives de la SAS tenen voluntat
d'incrementar la seguretat deis bussejadors. Ésser conscient del propi estat
de salut, de la forma física, és, per al bussejador, imprescindible. No
atendre aquest factor es atentar contra un mateix. Hem de saber fins on
podem arribar en la practica de les nostres activitats sub. Cal evitar els
lílTÚts. Ponderant prudencia, seguretat i el coneixement del nostre estat
psico-fisic ens permetra perllongar la nostra vida activa com a
bussejadors.

Reeordeu, dones: "Fonna fisiea i busseig".
A carrec de MINA CORBELLA i ELADIO PRECIOSO, metges
diplomats en Medicina Subaquatica i Hiperbarica.
A més del contingut generic que. el titol us pugui suggerir sapigueu que
l'expcsició que es fara inclou una mena de retrospectiva de la salut deis
bussejadors de L1eida ITÚtjanyan! les revisions periódiques p;acticades.

SECCIÓ D'ACTIVITATS
SUBA QUA TIQUES

CI F G 25041119

~líi!f¡d;

• . Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA
:crc:;. 25
.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

BE'ILEM SUBAQUÁTIC - 1996
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE DE 1996

GRUP ESPELEOLÓGlC
LLEIDATÁ

LLOC: Embassament de Santa Anna (Noguera Ribagoryana) per l'accés
de Baldellou.
RORARI: 9,30 h. SORTIDA (no trobada) des del barlrestaurant "Los
amics" a Castillonroi (benzinera, crta 230, de la Val d'Aran punt
quilomemc 35) amb direcció a Baldellou- embassament a Santa Anna.
(Qui vulgui esmorzar que hi vagi abans, dones cal sortir a les 9,30h.)
10 h. Preparatius, equipament, exposició del pessebre
11 h. lnici de la irnmersió de! Betlem

SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUN T ANYA

14 h. Dinar al restaurant "Casa Albano" de Baldellou.
Menú: ler. Sopa
1,5 GambesIPernillCargols
2 Caro: Rodó de Vedella
Peix: Llenguado amb crema d'ametlles (cal elegir caro o peix)
. . " , "",e,
--'" VI,. ...
3 Postres: "
PIJama
Preu: 2.800 Ptes. (a pagar durant el dinar)
Despres deis postres projecció d'un audiovisual sobre l'embassament: "
Santa Anna integral: per sota i per dalt".

SECCIÓ D'ACTIVITATS
SUBAQUÁTIQU E S

CI F

G250 47 11 9

RESERVES: cal trucar a secretaria del CELL, fins el dia 18 de desembre,
dimecres a les 21,30 h. (24.23.29 de 8 a 9,30 del vespre). Al reservar cal
indicar:
- nom, total de places que es reserven
- caro o peix pel segon plat
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

Nou Betlem, obra de l'Enric Ruiz, de botella seccionada
Magnífic!!

GRUP ESPELEOLÓGlC
LLEIDATA

SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA MUNTA N YA

farcida.

EIs qui us vulgueu remullar aquell dia tingueu en compte les següents
observacions:
- Temperatura de l'aigua de 9 a 11°C - Profunditat de situació Betlem: uns
15/20m.
- Visibilitat: acceptable (4 a 6 m)
- Imprescindibles guants, deis que
abriguem!
- Neopré: adequat a les temp. citades - LIanterna: més que recomanable
- Botella: amb 12 1. n'hi ha prou
- Ploms: aigua dolya. En sobrara una
nuca.
L'aproximació al lloc d'irnmersió es realitzara en barques i s'hauran de
seguir les instruccions deis coordinadors de la immersió.
L'accés a l'embassament, per si algú arriba tard, s'efectuara per
Castillonroi (N 230 Km. 35), cap a Baldellou; quasi al sortir de Baldellou
un retol de fusta: "pantano" ens indica, a la dreta, la pista. Dns 4 Km de
pista i ens desviarem cap a l'aigua (dreta) on arribarem al cap d'uns 700 m,
+0-. Pot passar-hi qualsevol turisme, parant compte en un parell de llocs.
Com sempre, recordeu que el BetIem de la SAS-CELL sempre ha estat
obert a tothom, bussejadors i acompanyants, del CELL o d'altres Clubs.
Els qui vulgueu fer venir gent recordeu que si també pensen assistir al
dinar caldra fer la reserva adient.
Bones festes i fins aviat.

SECCIÓ D'ACnVITATS
"SUBAQuATIQU E S

EXPOSICIÓ: MAR ROIG-96
d'en Joan Ramon Baró. Al CELL hi tenim exposades una bona serie de
fotos submarines del company Joan Ramon
Cal veure-Ies!
SAS-CELL

C IF

G 250 4 7119

il1n&.IIIII~I · Tel. (9nl 242329· Apartat 242 . 25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAOUATIOUES
CIRCUlAR GENER 97

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL
CONVOCATÓ RlA
Ola: 23 DE GENEH 1997,DIJOUS
Hora: 1" eonvoeatórla, 20,30h; 2" eonvoeatórla, 21h (9 del vesprc).
Lloe: CELL, CI Comerl', 25 . Ueida .
ORDRE DEL OlA

GRUr ESPELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA 1I1UNTANYA

SECCIÓ O'AcnVrTATS
SUBAQU Á TIQUE S

1.- Lectura I aprovaeló, si s'eseau, de raet. de rassemblea anterior.
2.- Memória aetivtlats 1996.
3.- Tresorerla 1996 - Prevlsió 1997.
4.- Renovacló parcial carrees de Junta . Presentaeló eandldatures I votació , si s'escau.
5.- Projecte d'aetivtlats 1997.
6.- Tom obert de paraula.
AIs efectes de la renovacló parcial de la Junta, pertoea a tres membres : Josep M' Freixa,
Mina Corbella I Slai Montserrat. A mas a més, el vocal Jesús Companys ha posat el seu
carrec . • disposieió de rassemblca doncs ti es Impossiblc rasslstencia I partleipació que el
earree requeria. Aixó impuca que , de moment, seran 4 les plaees a eobrir.
Seria bo que us engresquesslu a participar, tant en rassemblea com col.laborant a
engrescar a possibles candidats per a completar la Junta.
Els membres a qui no pertoca renovar són els vocals Ouim Abadia, Joan Ramón Saró i
Joan Gil. Juntament amb .15 nou quatre membres, renovats o reelegits , es conformara la
nova Junta de 7 membres , d'entre els quals rassemblea haura de nomenar President I vicepresident.
A Secretaria del CELL hi teniu una cópia del Reglament de la SAS-CELL per si el voleu
consuKar.
.

LLlCENCIES FEDERATIVES 1997 FECDAS
. La Federacló ens ha comunicat que Mmport provisonal de la Hicencia federativa d~tivitats
Sub per al 1997 sera de 3.300 pts .
El Tresorer del CELL passara el rebut bancarl per aquest Import durant el mes de genero

PROPERES ACTIVITATS PROGRAMADES
Febrer-MarI'

Curs Sussejador 1 Estrella. Instructor Director: Blal Montserrat
Curs Bussejador 3 Estrelles. Instructor Dlector: Josep M' CastelM

6 de febrer, dijous : Xerrades formatives de la SAS: 'L'enscnyament del busselg : sistemes ,
nivells I especiaUtats'. Per Josep M' CastelAll. 20,30h.
18 de lebrer, dlmarts Cicle de Projeccions del CELL: 'Indrets submergils' , per Slai Montserrat,20,30h.
20 de febrer , dljous
MarI'

Projecció: 'Super-8 subaqualic anys 80' (1 ' part), per Blai Montserrat
a les 20,30h.
Exposició Foto-sub : "Mar Roig', de Joan Ramón Baró. CELL 1" planta.

VCO''';II.t;. ,2.5 . Te l. (973) 24 23 2 9· Apartat 242·25080 LLEIDA
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6 de mar9, dijous

Projeccló: "Super~ subaquallc anys 80' (2" part), por Blal Montserrat,
a les 20,30h.

14 do mar9, dlven.

Sopar Social SAS-CELL, el sopar deis subaquallcs . Lloc a concretar.

18 de mar9, dlmarts Ciclo do Projecclons del CELL:"Ncw Provldenco, taurons a la carta"
30r Preml del FestNal M.mdlal do la Imatgo Submarina d~ntibes. f>¡jtar: Josop M' CastoM I Vlladegut. 20,30h.
20 de mar9, dljous

Xerrados formal/es de la SAS : 'R.C.P. (Heanlmacló Cardlo.f'ulmonar)"
A carrec do Mina Corbolla I Eladlo Precioso. 20,30 h.

3 d'abril, dijous

Xerrades formatives de la SAS : 'Bussejar amb INTERNET", per Lluls
Bordes I Capdevlla. 20,30 h.

17 d'abril, dijous

Xcrrados formatives de la SAS: 'Apnea por ¡j prinelplants I eseafandrlstos" por Blal Mantserrat I Caldero . 20,30 h.

19 d'abril,dlssabto

Sortlda-dlssabte por la tarda- zona Reeó do Salou : 'snorkeling - apnea'
Coordina : Blal Mantserrat.

S'esta treballant en relaboraeló del programa d'aetNltats de /al rosta d'any 1997. Les
vostres pro postes i eol.laboració ens fan faHa . Partlclpeu"¡¡l!
I anotetu4los les acl/vltats a ragenda!!!
SAS-CELL

DELEGACIÓ

DE VOT

En/N~ __________________________________~--------------- ' no podent assistir
a l'Ass emblea General Ordinaria de la SAS-CELL del dia 23 de gener de 1997, mitjan
9ant la present autorització DELEGA el seu vot i representació érr "el soci de la SAS:

I paer tal que consti signo la present a Lleida, e l

de gener de 1997

Signatura:

AQUESTA AUTORITZACIO CAL ENTREGAR-LA A L'INICI DE L'ASSEMBLEA
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SAS
El passal dijous 23/01/97 i amb una participació realmenl extraordinaria, va
lenir lloe la nostra Assemblea General Ordinaria.
Després de un lens pero enriquidor debal on es varen posar de manilesl els
dilerenls parers deis assislenls, s'aprovaren amb el vol majoritari deis socis
lot un seguit de proposles, de les quals les más significatives loren:
-augrnent de la quota de la SAS pel1997 de 2.800 ptes. a 3.000 pteslany
es a dir, 750 pies/trimestre (75% si, 7%.no, 18% abstenció)
GRUP ESPELEOLOoIC

LLEIDATA

-renovació de la totalitat de la Junla de la SAS, adaptant-Ia a la filosofia del
CELL (previa consulta del presidenl sortint a la Junla del CELL) pel que la a
la elecció cada quatre anys de la tolalilat de la Junta (95% si, 5% abstenció)
- -elecció de la candidatura presentada a la nová Junta (89% si, 11% abstenció)
-elecció deis carrees de president i sots-president (92% si ,8% abstenció)

SECCIÓ O'ESCALADA

I ALTA

.MUrnA~YA

-assumpció del projecte d'activilats pel primer trimestre de l' any en curs,
preparat per I'anterior presidencia per motius d'edició del calendari d'activilats
del CELL (100% si)
Cal ler esment al reconeixement unanim que es va ler a en Blai Montserrat, el
qual va esser durant 13 anys el nostre ·Presidenr.

JUNTA DE LA SAS· COMPONENTS-

SECCIÓ D'AcnvrrATS
SUBAQUÁTlQUES

Presidenta:
Guillermina 'Mina' Corbella i Garcia
Sots-President: L1uís Bordes i Capdevila
Vocals:
Joan Manuel Arauna i Gargallo
Josep Ramón Bellet i Oronich
José Manuel Burdallo Chica 'Sam'
Montse Rubinat i Masot
Eloi Villanueva i Sagarra

ESTRUCTURA DE LA SAS . ORGANITZACIÓ·
La SAS s'organitzara en qualre arees coordinades per al menys dos
membres de la Junta, subdividides en dilerenls seccions que intenlaran
abastar toles les aspiracions deis ·subs'. De ben segur que en elles
participaran i coJ.Jaboraran lols els componenls de la SAS. Considerem
indispensable la figura deis coJ.Jaboradors, compromesos en les dilerents
seccions segons els seus coneixements, disponibilital i empeny.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D' ACTIVITATS SUBAQUATIQUES

CURS DE

BUS§~ADOR

FEBRER
INSTRUCTOR DIRECTOR:

L

1 ESTRELLA (B* ) FEDAS

CMAS

I ABRIL 1997

BLAI MONTSERRAT i CALDERÓ

(Te1 . 249671

I 220122)

CALENDARI DE'" SESSIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

GRUJ' ESPELE~LÓGIC

26-02

dime eres

Teorica

1

20,30h

CELL

05-03

dime eres

Teorica

2

20,30h

CELL

12-03

dimecres

Teorica

3

20,30h

CELL

15-03

dissabte

Practica Material 16,30h
Piscina A
18 h

17-03

di11uns

Teorica

4

20,30h

CELL

19-03

dime eres

Teorica

S

20,30h

CELL

22-03

dissabte

Piscina B-C

18 h

Camps Elisis

23-03

diumenge

Piscina D-E

10 :h

Camps Elisis

LLEIDATA

SUBBEST
Camps Elisis

Practiques de MAR

die s 6 i 13 d,"abril , diumenges
(variable en funció d'acord unanim entre alumnes i
instructor s , i en funció de la meteorologia)

SECCIÓ O'ESCA LADA
I ALTA MUI'ITANYA

Sessions de Teoria al CELL .

48.000 pts

COST DEL CURS::

SECCIÓ D'ACnVITATS
SUBAQuATIQUES

CI

Comerc:; 25, de L1eida

(25.000 el 26-2 i

23.~00

(20,30 a 22, 30h)

el 23-3)

Inclou Kit B*, llicencia federativa 97 , quata entrada el CELL +
part quate s CELL & SAS , Cessió material busseig pe! Curso
De s pla~aments

a carrec de cadascú.

Material a carrec de l'alumne: banyador, tovallola, xancles, gorra
de piscina .. etc.

REVISIÓ

M~DICA:

Consultar a l'inici del curso

Incripcions a Secretaria del CELL.

TeL 242329

vespres de 19,30 a 21 , 30 h.

Per aclariments concrets cal adre~ar-se a l'Instructor Director.

1!I!oIlRUtxJa<><Ila ' Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D' ACTIVITATS SUBAQUÁTIQUES
Circular 2/97

INMINENTS ACTIVITATS. RECORDATORI

Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos les priJximes activitats que tindran
lIoc en el si de la SAS:
1 .- SOPAR DE GERMANOR ANUAL
GRUP ESPELEOLÓGIC
LLEIDATÁ

SECCIÓ O'ESCALAOA
I ALTA MUNTANYA

SECCI6 O'ACnVrTATS
SUBAQUÁTlQUES

* Data: 14/03/97
* Lloc : Bowling Steak House
* Preu: 3.200 pts.* Hora: 21' 30
A partir de les 19'30h. Es possible disposar de bona part de les
instaLlacions de forma gratuHa, previa recollida del tiquet del sopar.
* Menú: consta de:
- Primer plat : "pica-pica" Steak House ( gran assortiment ).
- Segon plat, a escollir:
pollastre amb escamerlans
entrecot amb condiments
cam a la brasa
bacalla gratinat a I'all i oli
- Pastís de festa
- Café, copa i "xupito"
- Beguda : rioja jove
* Inscripcions: cal trucar per reservar lIoc i escollir segon plat, al
teléfon del CELL ( 242329 ). El pagament séfectuara durant el sopar.
Data lími!: 11/03/97.
'
* Obsegui sorpresa.
* Sorteig entre els assistents.
* Fotografs "subs": porteu les vostres diapositives, fins un maxim de
deu, per poder fer una projecció per tots els assistens al sopar.
* Actuacions ¿?
2.- TERTÚLlES DE LA SAS
Divendres 7 de Marc : tindrem entre nosaltres a en Salvador ColI, del Servei
de Vigilancia i Protecció de les IlIes Medes. En Salvador a guanyat el primer premi al
Festival Mundial de la Imatge d' Antibes, en la seva darrera edició, en I'apart de Llibres i
Guíes amb la seva " Guía de les IlIes Medes ".
El sopar-tertulia sera a l' Aggio i, com recordeu, les places són limitades.
Reserveu lIoc directament a "cal Toni" (Aggio, tO: 266100).
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3.- LLlCENCIES FEDERATIVES
Podeu passar per la secretaria del CELL a recollir la vostra Llicencia a partir
del proper dijous 6/03/97,
4 .- ADRESES. ACTUALlTZACIÓ
Aprofitant que paseu pel CELL caldria actualitzar particularment les vostres
adreses i allres dades identificatives. Tanmateix necesitem una foto recent per
completar el fixer de la SAS.

MEMORIA INFORMATIVA.

( Activitats gener / febrer)

És intenció de I'actual Junta Directiva donar informació periodica de les
activitats de la SAS en general, així com de decisions preses en les reunions de la
mateixa Junta i de tot allo que pot interessar als "subs",
A.- ACTIVITATS REALlTZADES

•

06/02197: Xerrades formatives de la SAS: " L' ensenyament del busseig: sistemes,
nivells i especialitats' . Pel Josep M" Castellví.

•

18/02/97: Projecció al CELL : " Indrets sumergits ". Pel Blai Motserra!.

•

20/02197: Projecció: " Super 8 subaquatic anys 80. ". Pel Blai Montserra!.

•

24/02/97: Publicació en la contraportada del diari "El Segre" del article: "Viaje a las
entrañas del hielo. Inmersión bajó el Lago helado de Panticosa ", realitzada el cap de
setmana previo
B.- DECISIONS DE LA JUNTA

• 29/01/97: 1" reunió Junta Directiva de la SAS.
* 1" Circular/97.
* Areas : estructuració. Coordinadors. Acvtivitats,
* Sopar de la SAS.
* Escola de busseig. El Josep M" Castellví va posar el seu carrec de Director
de l'Escola a disposició de la Junta.
* Directori: actualització / reorganització tauló d' anuncis del Centre.
•

14/02/97: 2" reunió Junta Directiva de la SAS.
* Nadal/97: ja esta en marxa la preparació del proper Pessebre Sub.
* Bústia : tenim a la vostra disposició una bústia de sugeriments. Feula anar !
* CELL: es decideix participar més intensament en les activitats del Centre i
incrementar la relació amb les altres seccions del CELL.
* Revistes Subs: la SAS s'incriura en les revistes Apnea i Scuba.
* Tauló d'anuncis: disposarem d'un altre tauló d'anuncis subs a l'Aggio.
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* Escola de Busseig: ratifiquem a Josep M' Castellví en el carrec de Director
de I'Escola.
Tanmateix es decideix mantenir relació directa i participació de la
Junta en les reunions de l' Escola.
* Aresta: tres component de la Junta ( Joan Arauna, Josep Ramón Bellet i
Lluis Bordes) pasen a formar part del consell de redacció de la nostra
revista.
C .- ALTRES TEMES D' INTERÉS SUBAQUATIC
•

04/02/97: ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA de FECDAS. Després quatre hores de
discussions es vota el pagament de la Llicencia federativa a la FEDAS i I'aplicació de
la nova tarifa. Si voleu més informació referent al desenvolupament de la dinamica
reunió, parleu amb la Mina Corbella o el Lluis Bordes.

•

05/02/97: Junta del CELL. Presentem la nova junta de la SAS.

GRUP ESPELEOLOGIC
LnJOATÁ

• 13/02/97 : reunió de I'Escola de Busseiq. Programació definitiva deis dos cursos
próxims:
. Curs Bussejador 3 *. Intructor-director Josep MO Castellví.Des de 21/02/97
fins al 16/03/97 .
. Curs Bussejador1 *. Intructor-director Blai Montserra!. Des de 26/02/97 fins
al 13/04/97.
Cal recordar-vos que qualsevol de vosaltres pot adresar a futurs alumnes a la
secretaria del CELL o a qualsevol deis components de I'Escola o la Junta. D' aquesta
forma podem reorganitzar els diferents cursos segons I'interés existen!.

SECCIÓ O'ESCALAOA
1 ALTA MUNTANYA

•

SECCIÓ O'ACTIVITATS
SUBAQUÁTIQUES

26/02/97: Junta del CELL. : S' Informa de la reunió de FECDAS ,del contingut
basic de la primera circular de la SAS ( nova Junta Directiva, estructuració en areas,
activitats properes ), de la ratificació del nou director de l'Escol¡¡ i de la iniciació deis
cursos de 1 i 3 *, així com de la integració directa de la SAS en l' Aresta.
Es demana la reorganització del taulód' anuncis general del CELL ¡la
informació / organigrama escrit de la ubicació teórica de les diferentes seccions en
I'edifici del Centre.
Ens oferim a participar en les activitats de les altres seccions així com
convide m als seu s representants a participar en les de la SAS.
Es ratifica la ' Memória del CELL " de 1996 i es presenta el " Projecte
d'activitats del CELL " de 1997.
Per més informació adreseu-vos a Mina Corbella.

27/02/97 : ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CELL. S'aprova I'acta anterior i la renovació
de la presidencia del CELL, essent elegida Presidenta Mercé Ciuta!.

Fins a la propera , "subs" !!!
Lleida, 2/03/97

La Junta de la SAS
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SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUÁTIQUES
CAlJ O J)K GAJ'A '97

Aprofitant el pont de n de Maig, i donat que el temps sera bo, la
Secció d'Activitats Subaquatiquesdel C.E.LL., organitza una s-ortida al
" CABO DE GATA ".

GRUP ESM:LEOLÓGIC
LLEIDATÁ

* Data: Des de 1'1/5/97 fins al 4/5/97.
* L1oc: San José ( Parc Natural de Cabo de Gata- Nijar ),
Almena.

* Club de busseig: Centro de BuceoALPHA.
,- L'hotel concertat sera I'Hostal Puerto Genovés.
* Preu de I'habitació doble+esmorzar: 2.050 pts./pers./ dia.
- El dinar i el sopar ho fariem al restaurant" El Embarcadero ";'arnlfim
menú de 2.800 pts els dos dinars.
SECCIÓ D'ESCALADA
I ALTA MUNTANYA

- Les immersions surtiran per 3.000 pts.
Aixó són e1s preus de les despeses no comuns que pagara cada un
segons lo que faci.
Despeses comuns:

SECClÓ D'ACllVrrATS
. SUBAQUÁTIQUES

- Autocar: 230.000 pts.
- Manutenció del conductor: 22.200 pts .
- Autopista: 18.400 pts
- Salou-Puzol: 5.535 pts. / per 2
- Silla-San Juan: 3 .3665 .l't.s . / per 2
Total: 270.600 pts.
Petit apunt de preus:
20 persones:
25 persones:
30 persones:
35 persones:
40 persones:
45 persones:

13.530 pts.
10.824 pts.
9.020 pts.
7.731 pts.
6.765 pts.
6.014 pts.
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Com os podeu donar compte, quan més gent siguem més barat ens
sortira.

GRUP E.SFU.OOLÓGIC
LLEIDATÁ

Teniu temps de reservar playa fins al dia 24/4/97, a la secretaria del
centre. Al fer-ho tindreu que abonar la quantitat de 6.000 pts com a
dret de reservar playa a l' autocar. A partir d' aquest mateix dia.no.. es...
retomaran els diners.

. ,Papers que s 'han de presentar:
- F otocópia de la llicéncia federativa.
"
del camet de busseig.
SECCIÓ O'esCALADA
1 ALTA MUNTANYA

Esperan que la idea os agradi i esperant la vostra participació, os
saluda:

La Junta de la S.A. S.

secaó D'AcnvrTATS
SUBAQUÁTIQUeS
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PI,A TOS 4-5-97

ALMUERZO

1

PRIMERO

Langostinos

:i[ : It

SEGUNDO

PacO•

ENS,UAlJA

Incfuicb

BEBlnA

Vino, Casaa. Agua., de ..

POSTRE

Tarta

C,o\.l'1J

Incluido

!.. !I
"
.

PLATOS 1-5-97

i;

;¡ I ' .
. ·1 I
;1 ¡
ALMUgR7,O

CJl:NA

.

PRIMERO

CaL1m= <ti ""It;a

SE<1tJNDO

Chu1eta~

Ga"P-1cho y SP'g<ru.

dI; ~-rdo

Merlu?.3 a la v;¡s<.

liNSALADA

Incluida

DEBIDA

Vino, C.aSCttl: Agua, ctc...

POS1IDl

Fruta del tiempo

nm

~AHj

Incluido

Inoluido

.

!.

! i1I

. ;;

I

I1¡ •

!I I:

No incluirla
Vino, Ca.c;er.:t..

t\~lL'1

ele.. !

,

:. p

PLATOS 2-5-97

ALMUERW

CENA

I'RIMllRO

Tortilla de patatas

Pulpo a L, &'lUego y
l.'1llrcmc.c;e:-¡

SEGUNDO

Jihia lo'n salr...l

l'()lln al horno

ENSAI ,ADA

Inclui~

Incluida

BEllIDA

Vmv. Cam-T.l., I\:.~ étc..

Vino, Cuera, Agua, ole..

POSTRE

Helado

"!artl

CAFF.

Incluido

Incluido

I

i :

·1

I

'1
,

I

[

i
I

I

' 1i
·1
'1

I

,I
l'

I
,
!
I

.¡

PLATOS 3-5-97

ALMI.lKRZO

PRIMERO

EnsaJaw'tla. ru..~ y m~jjl1f'1~~.

CIINA

.. .

.-. ~

'

:1

Crema d~ gamhaq

SEGUNDO

Mero en sa1s:.l de ahm.:j;ts

Alroz a 13 Guh.1n..1

llNSAI J\J)¡\.

No incluida

Incluida

BRBmA

Vino, C3S1!r.l, Agua, .;tc..

Vino, Ca&.'f.l, .~~ ctc..

POSTRE

l'iña o melocot6n óllmihJ.f

1:lclado

CAFE

Incluido

Incluido

,
i

!
1.

i

Ii
I

,¡,I

....
::en
~

::

§: ~

il l l l

i

1
J

c¡,;NA

EIlI:X:lilS.L Los tros plim"",,;;jfns COlllo son complotos 2.800 PtsIc.lía.
El cuarto día sc/á 1.500 PfslCQmida y persona.
Hflrarios:
1.- Almw..l'Zos: De 13:15-14:15 Hora.•.
2.- Cenos: I)c 20:00- 21 :00 H"nls.

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAOUÁTIOUES
4/97
20/04/97

Hola a tots.
Com veieu seguim al peu del canó i,un cop més, os enviem
informació del que ha passat,del que passa i del que passara a la SAS.Des
de la Junta pensem que és molt important el tenir a tothom informat o,més
ben dit,tenir a tothom ben informat.

GRUP ESPELEOLÓGIC
LLEIOATA

Ja comenr;a afer bon temps i la gent ja té ganes d'anar a l'aigua.Els
dijous al vespre,com de costum,ens reunim al Centre ( Ep,que som
cOlla,poca conya! ) i preparem les sortides de diumenge.De tota manera,si
no podeu passar-hi,el Toni ens ha deixat un raconet a l'Aggio per ficar-hi un
piafó on trobareu també el calendari d'activitats.
Sé dones,tot seguit trobareu un resum de les activitats fetes el
mes passat,les que es faran el mes que ve i algunes coses més que os
volem comentar.

1.- Activitats fetes el mes de Mar!; .
SECCIÓ O"ESCALAOA
I ALTA MUNTAI'iYA

6/03/97 Projecció Slai Montserrat : " Pel.lícules subs deis '8e "
7/03/97 Tertúlia amb Salvador ColI.
14/03/97 Sopar anual SAS
16/03/97 .sortida col.lectiva a les IlIes Medes
. 20/03/97 Xerrada Dr.Eladio Precioso i Dra.Mina Corbella : "R.C.P."

SECCIÓ O"ACTIVITATS
SUBAQUÁTlQUES

Curs de S 3*
Curs de S 1*
Totes les activitats que es fan són importants,pero de les que s'han
fet aquest passat mes de Mar9 voldríam destacar-n'hi dues: el sopar anual i
la sortida col.lectiva a les Medes,per la bona acollida que van tenir.
Al sopar anual ens vam aplegar 51.Feia temps que no es reunia
tanta colla.Va haver molt bon ambient i molt bon rolllo .La gent s'ho va
passar de conya.
Aprofitant les practiques que teníen que fer els alumnes del curs de
S 3* ,vam organitzar una sortida col. lectiva amb autocar.Hi vam anar 19.Hi
havia ganes i es repetira.

2.- Recordatori activitats imminents Abril.
- Curs S 1* :comenr;a aquesta setmana un altre curs.L'instructordirector es l'Antoni Laplana.
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-Viatge Cabo de Gata:sortida el día 30. A confirmar I'hora.
Reeordeu que ,si no són 20 persones,el viatge no
surt a compte.Teniu temps fins el dijous 24 per
apunta,r-vos. '

3.- Calendari mes de Maig. '
1-4/05/97 Viatge Cabo de Gata.
12105/97 Aprófitant que es festa a Lleida,estem preparant una
sortida a Port Aventura.La idea es que porteu amies,
parents,nebots,ve'ins ... : gent del vostre entom 'que no
fan sub i que no os acompanyen quan hi aneu,perque
s'aburreixen o perqué han d'estar sois.La idea es Fer
Club,perqué es coneguin i puguin participar.La intenció es fer una activitat d'aquest ti pus cada trimestre.
13/05/97 Projeccions del CEL. A les 20:30 hi ha la projecció
de "Cortés,el mar ,de les ombres" , d'en Castellví.
23/05/97 Xerrades de la SAS : ' Cultius marins artificials" a
les 20:30,per n'Eloi Villanueva.UII!! Es divendres.
24-25/05/97 "Remullatl! Jomades de actualització i entrenament en
busseig per capbussadors inactius de més d'un any'
La idea és,per aquells que fa més d'un any que no
s'han ficat a I'aigua i que no s'en recorden de com va
o estan una mica rovellats,ferfos-hi un repaset de teoría,una sesió de piscina i,el diumenge,portar-Ios al mar. '

4.- 80rtides col./ectives.
Sona acollida a la 50rtida feta a Medes malgrat que era Man;:
i que es va preparar en' poes dies.Aprofitant el desplaft3ment per fer les
practiques del curs de S 3* vam anar-hi 19 amb autocar.Tot i la pallissa
d'anar i tomar el mateix dia,el fet d'anar-hi amb autocar va ser I'encert
dones ens va permetre fer el vialge tots junts i anar més descansats ( o,
més ben dit,no tan cansats) .
Sé,la gent té gimes de tomar-ho afer i ens ho demana.Per aixó
organitzarem una 50rtida col.lectiva mensual amb autocar s'hi ha prou
genl.Si nO,la farem amb cotxes.La idea es fer-Ia el primer diumenge del
'mes.

5.- 80rtides de diumenge.
Es fan sortides cada diumenge.Es treuen "novatos" ,gent d'una *,
gent que fa temps que no va a /'aigua, ... Ho fef'(1 gent de la Junta pero
volem potenciar-ho perque els titulats treguin als nous companys.Recordeu
que tots hem estat 1*./ també recordem als d'una * que han de fer forft3
algua per fer les 2* i éssermés autónoms .
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6.- Sona assistencia els dijous
La gent toma a venir els dijous al Centre.Aixó es bon senyal.
Dijous sí,dijous tambe,som sempre una ·dotzena com a mínim.Així dones,
animeu-vos.Sempre hi ha gent a partir de dos quarts de nou del vespre i
sempre hi ha algú de la Junta.1 després... a sopar.Pot venir tothom qui
vulgui.No tem sel.lecció.

GRIJr ESI"'I!LEOLÓGIC

7.~

Llicencies

unoATA

Passeu-Ies a recollie .. : D'en~ que os vam dir a finals de
Febrer que havien arripat poca gent I'ha passat a recollir.Recordeu que la
necessiteu per anar a ter immersió.No . les enviem.Paseu-les a recollir i
actualitzeu les vostres. dades (adreya,teleron, ..).La PiIi,a secretaria,os la
donará
8.- Diapos a la sala

SECCIÓ O·ESCALADA
I ALTA MUI'(TAI'(YA

Els dijous que no hi hagi una activitat programada,qui vulgui pot
portar les seves diapos o pel.lícules.Tenim una sala que hem d'aprofrtar i
tots tenim ganes de veure el material deis companys.

9.- Recordatori viatge Cabo de Gata.
Os recordem que,si no són 20 persones com a mínim,el viatge no
surt a compte.Teniu temps fins el dijous 24 per apuntar-vosVinga!!

SECoó O·AcnVITATS
S U 8 A Q u Á T I Q U ES

.. LECTUSAS"
Ens plau comunicar-vos que,divendres passat,en Josep Ramón Bellet i la
Maria ens han dotat a la SAS d'un nou Minisub.MOLTES FELlCITATS!!!

Bé,amies,aixó és tot per ara.Recordeu que qualsevol idea es ben
rebuda.Animeuvos i participeu.l,sobretot,sigueu prudents.

LA JUNTA.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES

CircularX/97
HolaSUBS!

5

Estem confeccionant novament una altra circular complerta. com ja és un
costum. amb el recordatori d'activitats inminents. memoria infonnativa de les activitats
realitzades, decisions de la Junta de la SAS i altres temes · d'interés subaquatic
( relacionats amb FECDAS. CELL, etc.. )
GRUP ESPELEOLÓGIC
LLEIOATA

De momento com el temps s'ens tira a sobre i en aquests dies de vacances i
prevacanyes tothom esta atrafagal. us dirigim una 'petita' circular per infonnar-vos deis
punts més interessants i inmninents.
En aquests mesos hem anant fent quantitat d'activitats en les que uns o uns
altres heu anant participan!: sortides comunitaries, Cursos de Bussejador. tertulies.
xerrades fonnatives. projeccions audiovisuals. participació en les' Nits al terrat del Cell'
id' altres activitats organitzades per aquest Club nostre .....

SECCIÓ O'ESCALADA
I ALTA MVNTANYA

Cal esperar que. tot i I'acostumat deslligam ja habitual deis meso s d' estiu.
continuem veient-nos, colaborant i participant tot el possible en les activitats futures.

ACTIVITATS IMMINENTS. RECORDATORI.

1 .- PISCINA DE LES BASSES
SECCIÓ O'AcnvrrATs
SV8AQVÁTIQVES

Com cada any. tenim a la nostra disposició la piscina olímpica de
'Les Basses', per poder entrenar-nos, bussejar, nedar, jugar o senzillament estar amb
els amics.
ora:
divendres
Horari:
19'30 a 21'30 h.
Responsables (clau(¡nmersió): a concretar els dijous
Requisits: ·
Llicencia Federativa i Utol de bussejar per
I'ús d'escafandre autónomo
Director d'inmersió: el bussejador de rriés alt nivell.
NOTA: La SAS declina qualsevol responsabilitat derivada de
I'incompliment d'aquestes nonnes o d'altres de Seguretat.
Si alguna persona sense títol desiija bussejar amb escafandre
caldría adreyar-Ia a l'Escola de Busseig per aconseguir un 'kit de Bateig '.
Per arnés infonnació adreceu-vos a la Mina Corbella o el JoseD Ma
Castellvr.

'.
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• També podeu consultar els llibres de temes subaquatics que tenim a la
SAS ( el de Medes d'en Salvador ColI, uris altres de teorla, ... ) aixi com els videos donats
pel Josep MaFreixa ( que com sabe u ara viu a Canaries ). També gracies !
Per informar-vos parleu amb la Monlse Rubinal.
•
Possiblement la sortida comunitaria del setembre sera a Murcia, pel
pont de la Diada. Necessitem col.laboració per organitzar-Ia. Ja ho sabeu !
Truqueu al J.Ma Castellvf.
•
Cap al 20/09/97 podriem fer una visita l'Acuarillmmax (pel.licules de
Món submari, Antartica) amb mariscada opcional per acomiadar-nos.
.
Hi ha una extraordinaria exposició a l'Acuari: " Deu fotografs sota el
mar ( mirades sota el blau)", en la que hi participa el nostre company Josep MaCastellvi.

NOTA DE REGIMEN INTERN

En la Junta Directiva de la S.A.S. del divendres dia 25/07/97, van presentar la
seva dimissió com a Sotspresident i Vocals respectivamenl: en Lluis Bordes i Capdevila,
en Joan Arauna i Gargallo, José Manuel Burdallo Chica i en Josep Ramón Bellet i
Oronich.
Agra'im la seva col.laboració aquesls mesos i esperem continuar comptant
amb la seva companyia.

Només ens queda dir que continuem treballant per la S.A.S.C.E.L. , com ho
hem fet fins ara.
1, també com sempre, us demanem tota la col.laboració posible; recordantvos que podeu participar en les diferentes arees que varem crear ( jove,
científica/técnica, soci-cultural i gestó/coordinació ) i aportar més 'idees a la S.A.S.

Fins sempre. SUBS !

Lleida 1/08/97

La Junta Directiva de la S.A.S.C.E.L.
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