
EL CESF US 

DESITJA: 

UN ANY 2007 PLE 

DE FELICITAT!! 



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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SORTIDA DE SETMANA SANTA AL TEIDE 
 

Aquest any per Setmana Santa farem una sortida al 
Teide (3.718 m) a l’illa canaria de Tenerife.  
 
Si voleu venir cal que us apunteu abans del 31 de ge-
ner per tal de poder fer les reserves pertinents i dema-
nar els permisos necessaris per fer l’ascensió. 
 
Per apuntar-vos passeu pel CESF en l’horari d’obertu-
ra del local, o bé truqueu al 93 866 15 78, o bé feu un 
correu electrònic a webcesf@hotmail.com 

13 ENTREGA DE PREMIS DE LA MIR 

Hora: a les 6 de la tarda al local social 

21 APLEC A SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR 

Dinar comunitari. Cal que porteu els plats i els coberts.  
Venta de tiquets a la botiga de la Pilar Gassó (Lleteria Villar) 
fins el divendres 19 de gener. Preu: 9 euros. 
 

Sortida: a les 8 del matí des del CESF. 

28 
EXCURSIÓ AL PREPIRINEU 

SERRA D’AUBENÇ (1.616 M) 

Reunió: dia 25 de gener a les 8 del vespre al local social 

Membre de la 

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



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

de 9 a 10 del vespre. 

 

http://www.santfeliucodines.cat/onacodinenca/index.php 

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:  
                  dimarts de 20 a 21 h. 
                  dijous de 20 a 22 h  

 
 

6 www.cesfcodines.org 

ESQUÍ ALPÍ — ESQUÍ DE FONS — RAQUETES DE NEU 
 

Si t’agrada practicar algun d’aquests esports d’hivern, i vols venir amb 
la gent del CESF, pots apuntar-te als AUTOCARS A LA NEU 
que organitzarem juntament amb ILLA SPORTS de Granollers. 
 

Ja pots venir al CESF a informar-te i a apuntar-te  

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CESF  
 
El  mandat de la  Junta  actua l  f inal i tza  e l  mes de 
febrer  de  2007.  És  per a ixò que el  d ia  9  de  febrer  
es  farà  l ’e lecció  de  la  nova Junta .  
 
PROCEDIMENT ELECTORAL  
 
Art ic le  11-  Són e lec tors  i  e leg ib les  e ls  soc is  ord inar is  amb les  
condic ions  següents :  ser  major  d 'edat  i  no tene ir  suspesa la  
condic ió  de soc i  en e l  moment  de la convocatòr ia o  en e l  temps 
de presentac ió  de les  candidatures.  
Art ic le  14-  La  convocatòr ia d 'e lecc ions  per  f ina l i t zac ió  natura l  
de l  mandat  ha de fer -se d ins  e ls  darrers  6  mesos de v igènc ia i  
sempre amb l 'ante lac ió  necessàr ia perquè l 'e lecc ió  es  fac i  
abans que es c logu i  e l  mandat .  
Art ic le  15-  La Junta Direc t iva ha de fer  públ ic  la  convocatòr ia  
d 'e lecc ions m i jançant  l 'anunc i  en un d iar i  d 'àmpl ia d i fus ió a la  
local i ta t  de l  domic i l i  de l ' en t i ta t ,  o  per  t ramesa d i rec ta a ls  
soc is ,  i  en  to t  cas s 'ha  de fer  púb l ic  a l  tau ler  d 'anunc is  de  
l 'ent i ta t .  Igua lment  s 'ha  de comunicar  a  la  Federac ió  Cata lana 
de l ' ac t iv i ta t  espor t iva  pr inc ipal  de l ' en t i ta t .  
Art ic le  17-  Simul tàn iament  a  l 'acord  de convocatòr ia  
d 'e lecc ions,  la  Junta Direc t iva ha de d isposar  la  cons t i tuc ió de  
la  Junta E lec tora l ,  que ha d 'es tar  in tegrada per  un  nombre de 3  
membres,  i  des ignar-ne un número igua l  de sup lents .  
Art ic le  21-  Les  cand idatures  han d ' inc loure e l  nom de ls  soc is  
candidats ,  encapça lades  pel  cand idat  a pres ident ,  s i  aques t  
càr rec  f igura a l 'e lecc ió .  
Art ic le  22-  Si  es  presenta  o fos  và l ida  només una única  
candidatura la  Junta E lec tora l  procedirà d i rec tament  a la  
proc lamació  de ls  seus  components  com a e leg i ts  per  a  la  Junta  
Direc t iva.  
 
El dimarts 9 de gener, a 2/4 de 10 del vespre, es constituirà la 
Junta Electoral segons l'article 14. 
 
Així mateix us comuniquem que el dia 9 de febrer de 2007,  
abans de l’elecció de la nova Junta es farà l’Assemblea 
General de Socis. 
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PIRENA 2007 (del 20 de gener al 3 de febrer) 
 

El dia 20 de gener comença una nova edició de la Pirena amb la presentació 
oficial dels equips i el control veterinari a Saragossa. 
 

I com cada any s’acabarà a La Molina amb una gran festa el dia 3 de febrer, 
després d’haver realitzat tot l’itinerari que transcorrerà per: 
21 Gener - La Partacua—Piedrafita 
22 Gener—Aramon Formigal 
23 Gener—Candanchú 
24 Gener—Baqueira Beret 
25 Gener—Beret—Montgarri 
25 Gener—Beret-Bonabé-Beret 
27 Gener– Port Ainé 
28 Gener—Port Ainé 
29 Gener—Plateau de Beille 
30 Gener—Plateau de Beille 
31 Gener—Grand Valira—El Tarter 
1 Febrer—Grand Valira—Grau Roig 
2 Febrer—La Rabassa 
3 Febrer—La Molina 
 

Per més informació visiteu la web: www.pirena.com  
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Novembre 2006  —   "Tardor sense fred" 
 
Decididament, aquesta tardor no vol ser ni plujosa ni freda. 
Les fulles dels plataners encara no han caigut perquè no ha fet ni vent. Un no-
vembre atípic. 
Ja ens estem acostumant massa a tenir "mesos atípics"!! 
La veritat és que aquest Novembre, molts dies, ha fet calor. 
Les máximes han rondat els 20ºC. Molt alta. La més alta des que prenem da-
des. 
La mitjana de mínimes ha estat 8'8ºC. També la més alta. 
 
De pluja, un desastre, només 2'5 litres. El més plujós, el dia 17 amb 2 litres mi-
serables. 
 
Resumint: un temps molt avorrit! 
 
SALUT!! 
 
Salvador Rovira, Pep Macià, 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 al 
butlletí del mes de novembre o a la web. 

          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    2013-0166-61-0200054714 
 

• 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. 

5 

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 gener. 


