


A TOTS ELS SOCIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA SANT 
FELIU DE CODINES 
 
 

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 
En compliment de l’acord adoptat pels assistents a la reunió 
celebrada el dia 5 de desembre de 2006, es convoca a tots els 
socis del Centre Excursionista Sant Feliu de Codines a 
l’Assamblea General Ordinària que es celebrarà el divendres dia 
9 de febrer a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria i a 
les 10 del vespre en segona, al local del CESF, amb el següent  
ordre del dia: 
 
1.     Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2.     Estat de comptes de l’exercici de 2006. 
3.     Quota de soci per a l’any 2007. 
4.     Pressupost per a l’any 2007. 
5.     Presentació de les activitats per al 2007. 
6.     Renovació dels membres de la Junta. 
7.     Precs i preguntes. 
 
Esperem la vostra assistència; en acabar l’Assamblea General 
Ordinària s’obsequiarà a tots els presents amb un refresc. 
 
 
 
 
                                                   V i P 
 

                                  el President Josep Vidal i Vilà 
                                  el Secretari Josep Parés i Clapers 
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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 

4 SORTIDA A LA NEU: ESQUIADA 

Aquesta sortida es farà en cas que hi hagi neu. 
Per més informació truqueu al telèfon del CESF, passeu pel 
local o consulteu la nostra web. 
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ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 
ELECCIÓ DE PRESIDENT DEL CESF 

A 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria i a les 10 del 
vespre en segona convocatòria. 

11 SORTIDA AL MONTCAU 

Sortida a les 7 del matí. Cal que us porteu l’esmorzar. 
Recorregut: El Montcau per la vall d'Horta, des de la casa del 
Marquet, font del Faig, coll d'Eres i Montcau.  

18 SORTIDA A LA NEU: ESQUIADA 

Aquesta sortida es farà en cas que hi hagi neu. 
Per més informació truqueu al telèfon del CESF, passeu pel 
local o consulteu la nostra web. 
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Aquesta sortida es farà en cas que hi hagi neu. 
Per més informació truqueu al telèfon del CESF, passeu pel 
local o consulteu la nostra web. 

SORTIDA A LA NEU: RAQUETES 

Membre de la 

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



TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ LA TROBAREU A      

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

                     CAMP BASE                   OXIGEN                            
                     Tel. 93 861 34 04             Tel. 93 865 15 86 
 
                     ILLA SPORTS                 ILLA AVENTURA 
                     Tel. 93 849 90 10             Tel. 93 861 38 45 

DESCOMPTE BOTIGUES D’ESPORTS 

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

- HORARI D’OBERTURA DEL LOCAL: NOU! 
                  dimarts de 20 a 21 h. 
                  dijous de 20 a 22 h  

 
 

6 www.cesfcodines.org 

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

 

Pere Vallcorba i Carme González 

    
    

La FEEC posa a la venta  
bastons de travessa telescòpics  

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

a buscar-los. 

PROMOCIÓ FEEC 

3 

Assamblea general de socis 
Eleccions a la Junta del CESF  

 
Us informem que: 
 
� Es va constituir la Junta Electoral, la qual està formada pels 
següents membres: 
                  
                 - Vicenç Pera i Farrioli 
                 - Pere Vallcorba i Fontserè 
                 - Cèlia Ribera Segalés 
                  
� La presentació de candidatures a les eleccions de la nova 
Junta es poden realitzar durant els  horaris d’obertura del local 
social o bé posant-se en contacte amb algun membre de la Junta 
Electoral. 
 
�  El mateix dia 9 de febrer de 2007, durant l’Assemblea 
General de Socis, es farà l’elecció de la nova Junta.  
 
�  Recordeu que esteu convocats a 2/4 de 10 del vespre en 
primera convocatòria i a les 10 del vespre en segona convocatò-
ria, i que és molt important la vostra assistència com a socis de 
l’entitat per poder fer l’elecció de la nova junta. 
 
 
 
 
                                          NO HI FALTEU!! 
 
 



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

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
 

L’Aplec de Sant Sebastià de Montmajor del 2006  
a càrrec de Jordi Bonamich 

Podeu visitar-la al local del CESF en l’horari d’obertura habitual 
durant tot el mes de febrer. 

DESEMBRE 2006 
HIVERN ANTICICLÒNIC I SEC! 

 
Aquest hivern ha començat molt estable i sec. Des del dia 6 de 
Desembre que no plou (amb ganes). Ja hem fet el resum del 
2006 i ens diu que varen ploure 580'5 litres, una mica per sota de 
la mitjana que són 650 litres. Tornem a tenir sequera! 
A més ara venen els mesos més eixuts de l'any. A veure... 
 
Les temperatures, molt suaus. 
La mitjana de mínimes ha estat 3'93ºC, i la de les màximes 
14'51ºC. 
Són les mitjanes més altes dels últims anys. A veure què fa du-
rant la "setmana dels barbuts"!! 
 
SALUT!! I BON ANY! 
 
Salvador Rovira, Pep Macià i Alba Macià."  
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PLA DE LLICÈNCIES 2007 
 

• 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 fe-
derar, 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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VOLUNTARIS PER LA LLENGUA 
 
El Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental promou una cam-
panya de voluntariat per facilitar la pràctica del català parlat a les perso-
nes nouvingudes que l’entenen i el saben parlar una mica. 
Aquest programa té per principal objectiu difondre el català com a 
llengua vehicular, d’ús quotidià per a tota la població. 
Consisteix en crear parelles lingüístiques formades per un voluntari 
que ajudi a un aprenent de català a conèixer millor la nostra llengua i a 
reforçar l’aprenentatge oral dels ciutadans de parla no catalana. 
 
Des del CESF us animem a participar en aquest projecte. Si voleu for-
mar-ne part adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Codines. 


