
 



EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
 

Flors i plantes de Muntanya 
 

A càrrec de Teresa Flequé i Josep Mumbrú  
 

Podeu visitar-la al local del CESF en l’horari d’obertura habitual a 
partir de l’1 de novembre. 
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PLA DE LLICÈNCIES 2008 
 
El 16 de març de 2006 va ser signat un acord de col·laboració entre 
el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), per a la subvenció de l’assegurança obligatòria 
d’accidents esportius per a tots els federats menors de setze anys 
inclosos, d’acord amb el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny. 
 
Per tant, l’assegurança esportiva per a menors de 16 anys (inclosos) 
està subvencionada i oferta per la UFEC.  
 
En conseqüència la FEEC treballa amb dues companyies d’assegu-
rances: Mapfre Assegurances Generals i Sabadell Grup Assegurador. 
 
Aquest fet va comportar una reestructuració de les categories de la 
llicència federativa, que van passar a partir del 2007 a ser les se-
güents: 

 
Categoria Sub-14: Des del naixement fins als 13 anys inclosos. Mo-
dalitat única 
Categoria Sub-17: Dels 14 als 16 anys inclosos. Modalitat única 
Categoria Sub-18: Federats de 17 anys. Amb modalitats: A, B, C i D 
Categoria Majors: Dels 18 fins als 75 anys inclosos. Amb modali-
tats: A, B, C, D i E 
Categoria Supra-75: Majors de 75 anys. Modalitat única 
 
Com en els darrers anys, tenim en marxa la publicació del llibret de 
llicències, amb tota la informació detallada de les cobertures i pres-
tacions de les llicències. Aquest llibret es farà arribar a tots els fede-
rats de l'any 2007 amb l’últim Vèrtex de l’any. 

ANEM A LA MUNTANYA!!!  
 

Aquesta temporada s’emet  
de 8 a 9 del vespre. 

 

Ona Codinenca emet per internet:  
 

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

9 PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES: 
MORELLA I UNA PASSEJADA PER SANT FELIU  

A càrrec de Jaume Vendrell 
A les 10 del vespre al local social 

20 APLEC A SANT SEBASTIÀ 

Sortida a les 8 del matí des del local social 

27 SORTIDA AMB RAQUETES DE NEU A VALLTER 

Reunió dia 24 a les 8 del vespre 

Membre de la 

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

CURS D'ALPINISME 
Dies 24 de gener al 7 de febrer del 2008 
Nivell I - Curs de promocio 2007 
Coordina: CLUB MUNTANYENC MOLLET 
Pineda Fosca 6 "Casal La República" 
Tel. 935791258 DJ-DV 20-23 h 
Mollet del Vallés (Vallés Oriental) 



TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ LA TROBAREU A      

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

- HORARI D’OBERTURA DEL LOCAL DEL CESF: 

                  de dilluns a dijous de 8 a 9 del vespre. 
Els dilluns que  el CESF fa el programa “Anem a la muntanya” a Ona Co-
dinenca no estarà obert el local. 

 
 

6 www.cesfcodines.org 

NOVEMBRE 2007 
 

MÉS FRED QUE EL 2006, PERÒ MOLT SEC 
 
La tardor d'enguany és una mica més freda que la de l'any passat, que va ser 
molt suau. Les mínimes, de mitjana, 6'9ºC. Les màximes, 17'3ºC. 
Podem destacar els dies 16, 17 i 18 en que la mínima va arribar a 0ºC a Santo 
Domingo. 
 
El preocupant, és la pluja. 
En tot el Novembre ha plogut tan sols 1 litre. Només 1 litre el dia 20.  
Portem acumulats 550 litres el 2007 fins el 30 de Novembre. 
Pràcticament el mateix que teniem el 30 de Novembre del 2006 (540'5 litres). 
 
Estem inmersos en un cicle sec. 
 
Pel que fa a la resta, estem tenint un temps molt estable amb grans anticiclons 
que no deixen entrar les grans perturbacions. A veure... 
 
SALUT!! 
 
Pep Macià i Alba Macià 
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SUB-14

Fins als 13 anys

(Modalitat Única)

COBERTURES

Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques
           -Centres concertats

           -Centres al estranger

Mort accidental 3.005,06 €
Mort accidental per causa no directa
Invalidesa
Despeses rescat

Competicions pròpies de la FEEC

(segons Llei de l'Esport i Decreto 849/1993)

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA

  (3)
   Per augmentar les cobertures caldrà 
   fer el canvi a una modalitat superior o
   tramitar la corresponent ampliació
   temporal de l'assegurança a través 
   de l'entitat.

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA

PUBLICACIONS: Vèrtex

No No Sí

PREUS ANUALS FEEC FEEC

3,00 € 5,10 € 17,50 €
PREUS ANUALS FEEC+FEDME FEEC+FEDME

4,20 € 10,40 € 22,80 €
(1) En cas de mort d'un menor l'assegurança només cobreix 3.005,06 euros. 

Veure altres limitacions al llibret de llicències.

Catalanes, Estatals
i Internacionals

1.875,00 €
18.750,00 €
6.000,00 €

Catalanes, Estatals
i Internacionals

Fins a 6.015,00 €

FEEC SUB-14 i SUB-17 - 2008

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA 

9.000,00 €

MODALITATS SUB-14 i SUB-17

Només assistència d'urgència
a les primeres 24 hores

           -Centres no concertats Espanya

150.000,00 € (màxim anual 300.000,00 €)

il·limitades

FEEC

FEEC+FEDME

SUB-17

Dels 14 als 16 anys

(Modalitat Única)

Tots els esports

Tot el Món
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CALENDARI D’ACTIVITATS PER AL 2008 
 
GENER    - Dia 20 - Aplec de Sant Sebastià 
 

ABRIL      - Dia 20 - 8a. MARXA INFANTIL DE REGULARITAT 
                 - Dia 26 - Anada a peu a Montserrat 
 

MAIG        - Dia 24 - Projecció i entrega de premis de la MIR-08 
 

JULIOL    - Dia 5 - FESTA D'ESTIU 
                 - Dia 11 - Diapositives al carrer 
                 - Dia 18 - Diapositives al carrer 
 

SETEMBRE - Dia 20 - Festa Major - Cursa d'Orientació Urbana-
                         COU-08 
 

OCTUBRE       - Dia 18 - Audiovisual al Centre Cívic  
                                  (Per concretar) 
                         - Dia 19 - XXV CAMINADA POPULAR 
 

NOVEMBRE    - Dia - 23 - Aplec a Sant Climent 
                         - Dia - 30 - Aplec a Sant Sadurní 
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QUAN I COM TRAMITAR LA LLICÈNCIA 
 

• Ja ens podeu demanar la renovació o tramitació de la vostra llicència 
per al 2008. 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    2013-0166-61-0200054714 
 

• 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 correc-

tes, 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 2007 caduca amb la fi de l’any natural (31 de 
desembre). La llicència del 2008 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. 


