Camprodon, 17 de Novembre 2.018
Benvolgut soci i amic:
Som a mitjans de Novembre i alguns ja hem pogut gaudir de les primeres baixades amb neu
fresca i nova¡¡¡¡ Esperem sigui el preludi d’una nova temporada fantàstica i plena de
satisfaccions per a tots els aimants de la neu, ja sigui a les pistes o be las racons mes amagats
de les nostre muntanyes.
Ens posem en contacte de nou amb vosaltres per recordar-vos que ja tenim a punt les
activitats d’hivern, després d’un estiu prou actiu, on hem organitzat moltes activitats com la
cursa popular, sortides de muntanya familiars, i al Setembre el gran esdeveniment ISARD ATAC
BIKE.
Avui, ja us podem dir que l’estació de Vallter 2000 obrirà aquest proper dissabte 24 de
novembre. Recorda que pots gaudir d’un bon descompte si compres ara el forfet de
temporada amb nosaltres
SERVEIS AL SOCI:
Per part nostre, des de el 1-11, ja hem posat en marxa la oficina d’atenció al Soci al nostre
Local del C/Valencia 29 de Camprodon, tots els dissabtes de 18h a 20h, on sereu atesos entre
d’altres per donar-vos servei i ajudar-vos en tot allò que te a veure amb la neu i la Muntanya.
També, i tant bon punt s’obri l’estació, us atendrem a la oficina de pistes dins del Nucli de
serveis de l’estació, tots els dissabtes i diumenges de 9h a 13h.
Entre d’altres podeu tramitar:
 Tarja federativa:
o Muntanya (FEEC)
o Esqui (FCEH)
o Ciclisme. (FCC)
 Passi Anual de l’estació Vallter 2.000 ( Promoció fins 3011-18)
18 / 19
 Actualització del vostre carnet de soci, vàlid per tots els
descomptes a l’estació d’esquí, botigues d’esports de la
Vall de Camprodon i establiments col·laboradors.
 Reserves per cursos i programes de formació d’esquí alpí i de Muntanya.
 Reserves per sortides en grup.
 Peticions en general.
A continuació us detallem algunes de les propostes que us oferim des de el Club:
ESCOLA INTEGRAL D’ESQUÍ
Sota la direcció del nostre Director Tècnic
Amadeu Rosell Tudanca, i el company de
Junta Oriol López, hem redissenyat la

proposta formativa dels esquiadors des de les edats mes primerenques fins als mes grans.
-

Programes de formació bàsica ( Cursets mensuals i períodes de vacances)
Programa de perfeccionament en grups homogenis durant tota la temporada amb
entrenadors del Club. Dissabtes i diumenges.
Equips de competició d’esquí Alpí.

ISARDS DE NEU:
Programes de Esqui de Muntanya per juvenils i adults:
- Isards de Neu Júnior, durant tres
mesos de l’hivern.
- Isards de Neu Sènior, durant tres caps
de setmana.
- Equip de competició d’esquí de
Muntanya.

FIRA DE MATERIAL DE SEGONA MÀ:
Com ja haureu pogut observar, des de el cap de setmana del 1 de Novembre tenim en marxa i
a disposició de tots els socis la botiga on podeu deixar material usat per vendre o venir a
comprar material. Agraïm públicament els voluntaris i companys de la Junta que de forma
voluntària cada cap de setmana atenent aquest servei de forma altruista i quasi professional¡¡¡
SORTIDES D’ESQUÍ DE MUNTANYA.
De forma regular us oferim sortides d’esquí
de Muntanya en grup per conèixer tots els
racons de les nostres Muntanyes. Si voleu
sortir acompanyats, interesseu-vos per el
calendari a les oficines del club i us
informarem de dates i nivells de les
diferents opcions.

EQUIP VETERÀ DE ESQUI ALPÍ.
Us anunciem la probable formació d’un grup de Veterans amb ganes de fer esport competitiu i
defensar els colors del Club. Si algun esquiador té aquesta motivació, us preguem que ens ho
comuniqueu i així podem ajudar a la creació d’aquest EQUIP DE COMPETICIÓ VETERÀ.
Animeu-vos¡¡¡¡

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS:
Com cada any, abordem la temporada amb ganes i voluntat de servei a esportistes del club i
del mon de la Neu i la Muntanya en general, per això seguirem treballant per garantir les
proves i actes que cada any organitza el SCC:







“CRONO” ESCALADA DE ESQUI DE MUNTANYA “Isard Atac”
CURSA POPULAR SANT SILVESTRE 2016
TROFEU MARMOTA ESQUI ALPÍ ALEVINS.
PROVA SOCIAL D’ESQUÍ ALPÍ
PROVA SOCIAL ESQUI DE MUNTANYA.
SOPAR o DINAR SOCIAL I ENTREGA DE PREMIS

02-12-18
31-12-16
30-03-18
06-04-18
06-04-18
06-04-18

PROJECTE DE LA NOVA SEU SOCIAL DEL CLUB
Des de la Junta, fa anys que treballem per poder tenir una seu social en condicions per tal de
poder millorar els serveis als socis i disposar d’un espai adequat per poder compartir
experiències i facilitar un lloc de reunió, ja sigui per els adults o de lleure per els mes menuts
del Club.
En aquest moment, i com us dèiem després de molts esforços, us podem presentar el projecte
mes engrescador i amb vocació de futur de la nostre entitat en els darrers 20 anys. Creiem que
pot esdevenir un canvi molt important per la consolidació del nostre Club cap als 100 anys de
existència.
La presentació oficial del Projecte i els plans per aconseguir-ho, esperem tindrà lloc el dia de
l’Assemblea General de socis el 22 de Desembre de 2018, que us anunciem mes avall. Esprem
sigui una motivació molt important per assistir a l’assemblea d’enguany.
ALTRES ACTIVITATS PREVISTES:
- CURS FORMATIU DE ACTUACIÓ EN CAS D’ALLAUS
- XERRADA I PROJECCIÓ DOCUMENTAL DE MUNTANYA
ASSEMBLEA GENERAL:
Amb la present, també us convoquem a la ASSAMBLEA GENERAL de socis corresponent a
l’any 2.018/19. Ens agradarà comptar amb la màxima participació per fer mes ric i democràtic
la gestió i administració del nostre club. (Veieu convocatòria ADJUNTA)

US ESPEREM A TOTS, SALUT I MOLTA NEU.
La junta del SKI CLUB CAMPRODON

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ANY 2.018-19
El President del SCC, convoca a tots els socis del SKI CLUB CAMPRODON, amb dret a vot
segons els nostres estatus, per l’Assemblea General ordinària a celebrar el proper dissabte dia
22 de Desembre del 2018 a les 18,00 en primera convocatòria i a les 18,30 hores en segona en
el lloc assenyalat:
DIA:
HORA:
LLOC:

Dissabte 22 de Desembre de 2.018
18,30 en primera convocatòria i a les 19h en segona.
Sala d’actes de L'Ajuntament de Camprodon

ORDRE DEL DIA:
- Memòria de la Junta.
- Incorporació de nous socis a la Junta del SCC
- Tancament de comptes 2017-2018
- Pressupost temporada 2.016 -2017
- Proposta de projecte de Nova seu social. ( Projecte i finançament)
- Precs i preguntes.

Francesc Monells i Descamps
President

DELEGACIÓ DE VOT PER ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS:
El soci --------------------------------------------------------Nº -----------------amb DNI nº ---------------------,
al corrent en les seves obligacions i per tant amb dret a vot en l’assemblea general de socis del
SKI CLUB CAMPRODON convocada per el dia 22 de Desembre de 2.018, delega el seu vot en el
soci nº -------, Sr.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I perquè així consti signo el present
document

Signatura del Soci:

