
 
 
    Polisportiu Pins Bens 
c/ Cardenal Vidal i Barraquer, s/n 
          08870-Sitges 
 

Sitges, a 20 Novembre de 2019 
 
 
Benvolgut/da amic/amiga: 
 
Juntament amb aquesta carta et fem arribar la convocatòria de l’Assemblea Ordinària, 
pel proper 12 de Desembre, així com l’acta de l’assemblea de l’any passat que s’ha 
d’aprovar enguany. També aprofitem per informar-te que estem preparant el calendari 
d’excursions i travesses per a l’any 2020. El calendari definitiu, pendent de l’aprovació 
de l’Assemblea, en què es podran valorar d’altres propostes, te’l farem arribar per 
correu electrònic un cop aprovat, i podràs consultar-lo a la nostra pàgina web. 
 
A partir de principis de desembre es podran tramitar les llicencies federatives i 
assegurances per a l’any 2020. El llistat de preus, quan surti, el tindràs a disposició a la 
web del club (www.excsitges.com) per abonar al compte de Banc Sabadell 0081 0063 
20 0001502751. Cal recordar que per tramitar les llicencies per l’import de la modalitat 
d’assegurança que hagis triat, hauràs d’indicar clarament el nom de l’assegurat/s i 
la modalitat d’assegurança de cadascú. Per tramitar les llicencies, és obligatori tenir 
el rebut domiciliat o haver pagat prèviament la quota del Centre de l’any 2020, i estar al 
corrent dels anys anteriors. 
 
Volem insistir que tothom que practica l’excursionisme hauria de tenir la Llicència de 
Federat amb la corresponent assegurança. Entenem que és indispensable estar en 
possessió de la mateixa quant practiquis la modalitat que mes t’agradi, ja sigui la 
l’escalada, el senderisme, l’alta muntanya, l’esquí de muntanya, la bicicleta de 
muntanya (BTT), etc. I que serà obligatori quan siguin sortides col·lectives de 
mitja i alta muntanya, i esquí. Aquesta assegurança cobreix les possibles lesions, 

http://www.excsitges.com/


accidents, visites mediques i recuperació, els rescats a la muntanya i la responsabilitat 
civil, a més de tenir importants descomptes en refugis, botigues i serveis de muntanya. 
 
Aprofitem per recordar-te que cada dijous de 20 a 21:15 h ens trobaràs al Centre, 
on pots inscriure’t a les sortides de GR i mitja muntanya i, a més, et pots trobar amb els 
companys per programar les sortides que vulguis realitzar i fer les propostes que 
desitgis. Com els darrers anys, degut a la normativa sobre la practica de l’esport al 
medi natural, el Centre no organitzarà les sortides d’esquí de muntanya i les d’alta 
muntanya. El que sí farem des del Centre serà proposar una data concreta per cada 
sortida i oferir el nostre local social com a punt de trobada per que els socis es 
reuneixin i decideixin el lloc i la sortida que es vol fer. 
 
Per últim, indicar-te que el Centre està obert a qualsevol soci o sòcia que tingui idees i 
ganes de donar un cop de mà per difondre a Sitges la nostra comuna passió per les 
muntanyes. 
 
 
 

Una salutació ben cordial. 
 

Centre Excursionista de Sitges 
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