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En l’Assamblea General de Socis que va tenir lloc el passat 9 de 
febrer de 2007 es van prendre els següents acords: 
 
 - QUOTA DE SOCIS 2007  
 
Majors de 18 anys - 18 euros  
Juvenils de 14 a 17 anys- 7 euros  
Infantils fins a 13 anys- 7 euros  
Parella-1er membre- 18 euros  
Parella 2on membre- 11 euros  
Per cada fill menor de 17 anys - 4 euros  
 
El rebut d’aquest any es cobrarà el dia 1 de març. 
 
  
 
-  CALENDARI D'ACTIVITATS 2007  
 

 
 

21 de gener  Aplec de Sant Sebastià  

15 d'abril  7a Marxa Infantil de Regularitat  

7 de juliol  Festa d'Estiu  

13 de juliol  Diapositives al carrer  

20 de juliol  Diapositives al carrer  

15 de setembre  Cursa d'Orientació Urbana  

Octubre  
Dia per concretar  

Audio-visual a càrrec d'en Joaquim 
Montoriol  

21 d'octubre  24a Caminada Popular  

25 de novembre  Aplec de Sant Climent  

2 de desembre  Aplec de Sant Sadurmí  

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 

11 EL SUI 

Sortida a les 7 del matí. 
Recorregut: Cànoves—El Sui—Castanyer de Can Cuc—
Cànoves 

18 MATINAL A RIELLS 

Reunió el dijous dia 15 a les 8 del vespre per concretar l’hora 
de sortida. 
Recorregut: Riells—Gorg de les Donzelles—La Bauma– Salt 
de Vallderós—Turó de les onze hores—Riells 

24 VIA FERRATA 

Nivell alt, per experimentats.  
Reunió el dijous dia 22 a les 8 del vespre. 

Membre de la 

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

Avançament abril 
 

15 d’abril de 2007 
 

7a Marxa infantil de Regularitat (MIR) 



TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ LA TROBAREU A      

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

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

DESCOMPTE BOTIGUES D’ESPORTS 

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

- HORARI D’OBERTURA DEL LOCAL:  
                  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 
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També es van celebrar les eleccions a la Junta del CESF, i com a 
conseqüència la nova Junta queda constituïda de la següent ma-
nera: 
 
President         JOAN MIRAGALL i MIGUEL  
 
Vice-Presidents       RAMON PUIG i MAÑOSA  
                                  JOSEP CANADELL i ARBOS  
 
Secretari  JOSEP PARES i CLAPERS  
 
Tresorer   MIQUEL SERRA i CENDRA  
 
Vocals      ASSUMPCIO SANS i TURA  
                 FRANCISCO RIBE i VIÑALS  
                 JOAN FONT i CREIXEMS  
                 ANTONI VERDAGUER i VIAPLANA  
                 JOSEP VIDAL i VILA  
                 LLORENÇ SAEZ i GOÑALONS  
                 LAIA GUARDIA i VALLE  
                 JOSEP MIRALDA i FERNANDEZ  
 

NOTA D’AGRAÏMENT 
 

En Josep Vidal ha estat al capdavant del CESF, com a president, 
durant uns quants anys,  i creiem que ha deixat el llistó molt alt. 
Ha donat una empenta  molt important al CESF tant des del punt 
de vista cultural com esportiu.  
Ha obert les portes a tothom i ha acollit amb il·lusió totes les pro-
postes fetes pels membres de la Junta i pels socis de l’entitat. 
 
Per això, volem adreçar-li unes paraules d’agraïment i encoratjar-
lo a continuar dins la Junta durant molts anys.   
 
 



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 
Fotografies del Pirineu català i aragonès 

A càrrec de Teresa Flequé i Josep Mumbrú 
 

Podeu visitar-la al local del CESF en l’horari d’obertura habitual 
durant els mesos de març i abril. 
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 GENER 2007 — "Som on érem" 
 

L'hivern vol continuar sense fred i gens d'aigua. Les temperatures 
han estat molt suaus per l'època. 
La mitjana de mínimes ha estat de 4'12ºC, quan el 2006 va ser de 
2'06ºC. 
Només destaquem l'entrada d'aire fred a finals del mes. Del 24 al 
28, les mínimes varen ser negatives, arribant fins a -4ºC el dia 27.  
La mitjana de máximes, molt alta: 15'4ºC, quan l'any 2006 va ser 
de 11'1ºC. 
És el gener més càlid des que prenem dades. 
De pluja, res: 4'5 litres. Estem en període clar de sequera persis-
tent. 
 
Haurem de continuar mirant el cel! 
 
SALUT!!! 
 
Salvador Rovira, Pep Macià i Alba Macià. 

 

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. 


