BUTLLETÍ INFORMATIU
FEBRER 2016

AGENDA MES DE FEBRER:
 13 de febrer sortida amb raquetes
de neu.
 20 de febrer mostra audiovisual
temporada 2015.
 27 de febrer ascensió al Puigllan
cada (2437 metres).
 27 escalada en gel. Oceano Pacífico
(Vall de Barrosa).
Recordeu que per les sortides tècniques és
imprescindible ser soci del club i tenir la
llicència federativa (C o superior). En les
sortides fora de l’estat imprescindible
llicència corresponent a l’activitat.

SECCIÓ FAMÍLIES:
Propera sortida:
13 de març a Penyafort (Penedés).
Recordeu la caminada de primavera del 6
de març, gratuïta pels vostres fills menors
de 14 anys.
La sortida de febrer s’ha fet amb data 31
de gener.(Serra de l’Ataix).
Dia 20 de febrer entrega diplomes als
nens, durant la mostra audiovisual.

Participació sortides i actes del club el mes
de gener : 173 persones.

OBERTURA CLUB MES DE FEBRER:
Dimarts 2 de febrer
Dijous 4 de febrer
Dimarts 9 de febrer
Dijous 11 de febrer
Dimarts 16 de febrer
Dijous 18 de febrer
Dimarts 23 de febrer

Dia 25 : Reunió de Junta

Participants de la sortida del mes de novembre al
Montseny.

LLICÈNCIES 2016
Recordem que podeu seguir tramitant les
vostres llicències.

Volem recordar a tots els socis la
conveniència
d’estar
federat,
especialment els qui realitzin activitats
tècniques , i també aquells que realitzin
activitats fora de l’estat espanyol, en
aquests casos els club demanarà als qui
participin, en les sortides organitzades pel
club, que tinguin la llicència que s’escaigui
a l’activitat a realitzar.
De forma excepcional sempre existeix la
possibilitat de fer una llicència temporal ,
amb un màxim anual(cal veure que la
FEEC mantingui aquesta possibilitat el
2016).

Si encara no hi heu anat aprofiteu
qualsevol moment per fer-ho.

Detall del cartell amb els horaris

Visitants durant un dels dies de la mostra.

SI DISPOSEU DE LLICÈNCIA . MIREU A LA
PAGINA WEB DE LA FEDERACIÓ ELS
AVANTATGES PELS FEDERATS

EXPOSICIÓ AL FORN ROMÀ
Recordem que l’exposició
oberta fins el 14 de febrer.

roman

Els comentaris són molt satisfactoris.

Moment de la inauguració a càrrec de l’Elena
Ferreiro (presidenta del CESV) i la Maite
Aymerich (alcaldesa de Sant Vicenç).

AVANÇ D’ACTIVITATS MARÇ 2016
6 de març CAMINADA DE PRIMAVERA
12 de març: excursió circular al voltant
del pantà de Susqueda.
13 de març: sortida famílies al Castell de
Penyafort i el Castellet pel pantà de Foix.
19 de març barranc del Clot de la Sajolida
a Montserrat (zona Vinya Nova).

SORTIDA SOCIAL ESTIU 2016

JA US PODEU APUNTAR , ABANS
DEL 29 DE FEBRER !!!
Dues opcions:

Sender de les Ermites Castejón de Sos.
Sender d’alta muntanya .
Dissabte ascensió al Salvaguardia de 2737
metres apte per a tothom.

PODEU DEMANAR INFORMACIÓ
D’AQUESTA
ACTIVITAT
DIRECTAMENT AL KIKE.

Del 3 al 10 de juliol
Del 8 al 10 de juliol
Estada en apartament a Benasque.
Preu opció setmana sencera 225 euros.(El
preu inclou apartament, desplaçaments i
sopars).
Preu cap de setmana 75 euros
(apartament, sopars i desplaçament).
Aneto (3404 m) . Sostre del Pirineu

Activitats previstes (una per dia):
Ascensió a l’Aneto (3404m)
Les ferrades de l’alta Ribagorça.
Senderisme i kaiac .

ES TRACTA D’UNA SORTIDA DE
CLUB , LES ACTIVITATS SON NOMÉS
PROPOSTES I QUI VINGUI POT
PARTICIPAR-HI SI VOL.
PROPERAMENT
ENVIAREM
INFORMACIÓ DETALLADA AMB LA
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DE MOMENT JA SOM 8
!!!

FORMACIÓ:
Recordem a tots els socis, que poden
accedir a millorar el seus coneixements a
través dels cursos de la FEEC.
Podeu consultar :
www.feec.cat
També podeu demanar informació al club
i us direm els cursos que s’organitzen a la
nostra Vegueria.

 Contarem amb la presència de
l’autor que descriu l’ascensió i
descens del Nanga Parbat (8126
metres)

Properes sortides d’iniciació
 El GPS (Carles Bertrán)
 El piolet i el grampons (kike)
(Probablement segon trimestre 2016)
L’Enric Chavarria està posant a punt unes
sessions formatives sobre la flora del
nostre entorn , seran dos dies, un de
teòric i una sortida de camp.

CICLE DE CONFERÈNCIES i CINEMA DE
MUNTANYA
40è ANIVERSARI
 El club de lectura farà el
seguiment i lectura MENTRE HI
HAGI LLUM de l’Edu Sallent.

El passat 21 de gener, es va realitzar la
conferència del conegut alpinista Ferran
Latorre.

Per l’estiu un parell de pel·lícules,
premiades al prestigiós certamen de
cinema de muntanya de Torelló.

Properament !
Pel segon trimestre estem mirant de que
vingui l’Araceli Segarra, primera dona
catalana i de l’estat ,en assolir el cim de
l’Everest.

Ja tenim previst també la participació del
Kiku Soler , ex-campió d’Europa de curses
de muntanya, ex-entrenador de la selecció
catalana de curses de muntanya,
escalador i alpinista. Ens presentarà el seu
darrer llibre.

CAMINADA DE PRIMAVERA
Recordeu, diumenge 6 de març.
No socis menors de 14 anys ..... 5 euros

No socis majors 14 anys .......... 10 euros
Socis menors 14 anys ............. 0’00 euros
Socis mes de 14 anys .............. 7 euros
Les inscripcions el mateix dia 2 euros més.
Qui no tingui llicència federativa el club li
proporcionarà l’assegurança per l’activitat
, amb el cost de 1 euro addicional.

