BONES FESTES

La Caminada Popular d’enguany ha reunit la participació d’un total de 253 persones, provinents de diversos indrets, els quals us
detallem al gràfic següent:
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APLEC

A

SANT SADURNÍ

Sortida a les 8 del matí des del local del CESF

Distribució segons orígen dels participants
Lliçà
Alella d'Amunt
2%
2%
Barberà del Vallès
2%
Les Franqueses
del Vallès
2%

Mollet
La Roca
Malgrat de Mar
del
Vallès
del Vallès
1%
1%
Canovelles
2%
1%
Lliçà de Vall
1%
Santa Eulàlia de
Ronçana
1%

La Garriga
2%

Sant Feliu
de Codines
25%

Sabadell
2%
Granollers
3%
Palau-Solità i
Plegamans
3%

Barcelona
11%

Bigues i Riells
4%

Cardedeu
6%

Altres
14%

Terrassa
7%

Caldes de Montbui
9%

LOTERIA DE NADAL

30.058

PROJECCIÓ AUDIOVISUAL
EL DESERT DEL SUD D’ALGÈRIA
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Lloc: local del CESF
A càrrec de Joan Font

17

Hora: 8 del vespre

SORTIDA

AL

BASSEGODA

Reunió el dijous 14 de desembre a les 8 del vespre al local del
CESF.

28

JORNADA

DE PRÀCTIQUES DE SALVAMENT
AMB HELICÒPTER

Lloc: Camp de Futbol de Sant Feliu de Codines
Hora: de 10 a 12 del matí
Amb la col·laboració dels Bombons de la Generalitat i la
presència de l’Hble. Conseller d’Interior ,el sr Joan Saura.

ANEM A LA MUNTANYA!!!

El programa del CESF a Ona Codinenca
de 9 a 10 del vespre.

Ona Codinenca emet per internet:
http://www.santfeliucodines.cat/onacodinenca/index.php

Com cada any els socis teniu una participació en la
loteria de Nadal, de 10 cèntims d’euro.
Sorteig: 22 de desembre de 2006

Membre de la
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Estricadors, 7 · 08182 Sant Feliu de Codines · Vallès Oriental
e-mail: webcesf@hotmail.com
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DESCOMPTE BOTIGUES D’ESPORTS
Us recordem que les botigues d’esports que us indiquem a continuació ofereixen un descompte del 10% a tots els socis del CESF.
CAMP BASE
Tel. 93 861 34 04

OXIGEN
Tel. 93 865 15 86

ILLA SPORTS
Tel. 93 849 90 10

ILLA AVENTURA
Tel. 93 861 38 45

NOVETATS PLA DE LLICÈNCIES 2007
•

- Sub-14: des del naixement fins als 13 anys inclosos. Modalitat única.
- Sub-17: des dels 14 als 16 anys inclosos. Modalitat única.
- Sub-18: Federats de 17 anys. Modalitats: A,B,C,D.
- Majors: dels 18 als 75 anys inclosos. Modalitats: A,B,C,D i E
- Supra-75: Majors de 75 anys. Modalitat única.

PROMOCIÓ FEEC
La FEEC posa a la venta
bastons de travessa telescòpics
al preu de 17 € el parell.
Si en voleu, ja podeu passar pel CESF
a buscar-los.

•

En cas d’accident els titulars de la llicència han de comunicar l’accident
IMMEDIATAMENT al telèfon d’assistència que apareix a la tarja federativa, encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà
assistència mèdica. Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d’aquell accident.

•

Els majors de 75 anys han d’acolllir-se a la modalitat Supra-75. Es mantenen les mateixes millores de cobertures que a l’any 2006.

Els encarregats de la Biblioteca del CESF,
que estan catalogant i ordenant tot el material són:
Pere Vallcorba i Carme González

- “COLLA DELS DIMECRES” - Per caminar els dimecres cal que us
poseu en contacte amb el Miquel Puigdomènech.
- HORARI D’OBERTURA DEL LOCAL:
dimarts de 20 a 21 h.
dijous de 20 a 22 h

NOU!

QUAN I COM TRAMITAR LA LLICÈNCIA
•

Ja ens podeu demanar la renovació o tramitació de la vostra llicència
per al 2007. Podeu consultar els preus i cobertures al quadre adjunt a
aquest butlletí.
Heu de fer un ingrés al compte corrent del CESF a Caixa Catalunya o a
La Caixa per l’import de la llicència, indicant el vostre nom i cognoms i el
NIF.
La Caixa
2100-0123-85-0200060193
Caixa Catalunya 2013-0166-61-0200064714

•

És molt important que feu un pagament per cada persona que es vol federar, i que porteu el resguard al CESF (podeu deixar-lo a la bústia).
A partir d’aquest moment us sol·licitarem la llicència.
Verifiqueu que l’adreça i la resta de dades que ens doneu són correctes,
perquè si no ho són, podreu tenir una llicència amb dades errònies i
deixar de rebre la revista Vèrtex i d’altres inconvenients.
Recordeu que la llicència 2006 caduca amb la fi de l’any natural (31 de
desembre). La llicència del 2007 serà vàlida a partir de l’1 de gener
encara que s’hagi tramitat abans.
Recordeu que la data de vigència de la llicència és l’endemà (24 h.) de
la seva tramitació a la FEEC, per tant, cal que ens demaneu el seu
tràmit amb suficient antel·lació.
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•
•

•

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ LA TROBAREU A
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www.cesfcodines.org

L’assegurança esportiva per a menors de 16 anys (inclosos) està subvencionada i oferta per la UFEC.
En conseqüència, a partir d’enguany la FEEC treballarà amb dues com
panyies d’assegurances: Mapfre Assegurances Generals i Sabadell
Grup Assegurador.
Això comporta una reestructuració de les categories de la llicència:

•

Observació meteorològica Octubre 2006
Aquest Octubre ha estat bastant avorrit. A destacar les mitjanes
de temperatura, que han estat més altes del normal.

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

Les mínimes, 13'8ºC, i al 2005, 12'3ºC.
Les máximes, 24'8ºC, i al 2005, 22'6ºC.
És el segon Octubre més càlid dels últims 6 anys.
Pel que fa a la pluja, 73'5 litres. Bastant normal a l'Octubre. El dia
més plujós va ser el 18, amb 46 litres.
Portem 538 litres d'aigua acumulats al 2006, al final d'any potser
arribarem a la mitjana de 650 litres.
SALUT!!
Salvador Rovira, Pep Macià i Alba Macià.

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

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Actualment el local del CESF acull una exposició de fotografies
de Teresa Flequé i Josep Mumbrú, de diversos indrets:
- Costa Rica
- Venecia
- Aneto
Podeu passar a visitar-la en les hores d'obertura del local social
fins a finals del mes de desembre

ESQUÍ ALPÍ — ESQUÍ DE FONS — RAQUETES DE NEU
Si t’agrada practicar algun d’aquests esports d’hivern, i vols venir amb

CESF, pots apuntar-te als AUTOCARS A LA NEU
zarem juntament amb ILLA SPORTS de Granollers.

la gent del

que organit-

Ja pots venir al CESF a informar-te i a apuntar-te (encara que no hi
hagi neu!!)
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