BUTLLETÍ INFORMATIU – NOVEMBRE 2015
JUNTA C.E.S.V.
QUADRANT OBERTURA CLUB MES DE
NOVEMBRE:
Dia 3 Carles *** Dia 5 Kike *** Dia 10
Elena *** Dia 12 Enric *** Dia 17
Nieves**Dia 19 Kike *** Dia 24 Xavi

Dia 26 : Reunió de Junta

SECCIÓ FAMÍLIES:
Properes sortides:
8 de novembre al Montseny
19 desembre Pessebre a Sant Antoni
(dissabte tarda amb frontals i lots)

SORTIDES MES DE NOVEMBRE:
Dia 7 : Iniciació nusos i ràpel
Dia 14 : Ferrada Venes de Rojolans.
Dia 21: Roques Encantades (senderisme)
Dia 28: Montserrat Espectacular
Recordeu que per les sortides tècniques és
imprescindible ser soci del club i tenir la
llicència federativa (C o superior)

Sortida d’octubre a Sant Ramon, amb la participació de 42
persones (secció famílies)

Participació sortides octubre : 75 persones

CICLE DE CONFERÈNCIES:
Ferrán Latorre. El proper 26 de febrer de
2016

RECORDATORI QUOTES
Recordem a tots els socis, que segons
acord
de
l’assemblea
general
extraordinària del passat mes de febrer
, el cobrament dels rebuts passar a ser
trimestral. Per tant a primers de gener,
abril, juliol i octubre de 2016 rebreu el
càrrec de 8 o 13 euros en funció de
quota individual o familiar. (Els preus
no varien respecte al 2015).

EXPOSICIÓ AL FORN ROMÀ
Amb motiu del 40è aniversari del club.Del
11 de gener al 14 de febrer de 2016 , el
club farà una exposició que vol reflectir el
que ha estat, el que és i el que vol ser el

club excursionista.

PROGRAMA SORTIDES 1R. TRIMESTRE
2016
Properament es convocarà una reunió per
programar les sortides del període indicat.
Tot i que el primer trimestre 2016 tenim
molta feina (exposició forn romà, mostra
audiovisual temporada 2015, assemblea
ordinària, conferència Ferran Latorre,
caminada, etc., intentarem fer un bon
programa de sortides.
Podeu fer-nos arribar les vostres propostes
o encara millor , participar en la preparació
de les sortides.

SORTIDA SOCIAL ESTIU 2016
Qualsevol soci que vulgui col·laborar
només cal que ens ho faci saber.
COL·LABORACIÓ DEL CLUB AMB
ENTITAT EDUCATIVA
Està en estudi la possibilitat que el club
col·labori amb una entitat educativa del
poble, amb la finalitat d’atendre aquells
joves alumnes que el centre consideri
oportú. L’excursionisme s’utilitzaria com a
vehicle educatiu.

Estem estudiant la possibilitat de fer una
sortida social , com a club, al Pirineu.
Treballem sobre la base de donar cabuda,
tant a les activitats esportives, com a les
activitats culturals i d’oci.
Quan ho tinguem a punt convocarem una
reunió , convidant a tots els socis, per
explicar de que aniria tot plegat , i veure si
hi ha interès suficient per seguir endavant
amb el projecte.

FORMACIÓ:

SECCIÓ VETERANS ?

A principis del 2016 , curs de GPS a càrrec
del Carles Bertrán (soci, membre de la
junta i enginyer informàtic )

Atenent al fet evident , que cada vegada
tenim més socis en forma i jubilats, el club
té el propòsit de sondejar la possibilitat de
crear una secció de veterans.
Així doncs, tots els socis en aquesta
situació i interessats per parlar-ne , ens
poden fer arribar totes les propostes que
vulguin.
També aquells grups que ja surten de
forma habitual , entre setmana, ens poden
ajudar de forma efectiva.

Aquest darrer trimestre s’ha fet a nivell de
formació:
 Fotografia de paisatge i natura
amb la participació de 6 persones.
 Taller de nusos i ràpel , amb la
participació de 9 socis.

SORTIDES SOCIS OCTUBRE
L’Alejandro i el Kike ,van escalar el Cavall
Bernat, l’Alejandro es va estrenar i pel
Kike va ser la seva setena ascensió a
aquesta
agulla
montserratina.

