
 
 
 
Benvolgut soci@ !!! 
  
Ara ja portem un any caminant plegats. Ja hem après moltes coses del funcionament del 
club i ja no haurem de córrer tant com l’any passat.  
 
Com cada mes de novembre ens fem l’eterna pregunta... quina llicència em treuré pel 
proper any??? 
 
Per fer-ho, farem servir dos procediments: 
 

Socis Vells  (els més ancianos del lugar) 
 
tan sols heu d’enviar un mail a secretaria(@)cecima.org indicant les vostres dades 
personals: 
 
-Nom i Cognoms 
-NIF 
-Modalitat Llicència escollida  (només socis que es federin) 
-FEEC o FEDME (només socis que es federin) 
 
Si heu canviat qualsevol dada si us plau feu-nos-la saber per fer els canvis necessaris. 

  
Socis Nous  (els que s’estrenen) 

 
tan sols heu d’enviar un mail a secretaria(@)cecima.org indicant les vostres dades 
personals: 
 
-Nom i Cognoms 
-NIF 
-Adreça 
-Població 
-Codi postal 
-Telèfon/s de contacte 
-Data de naixement 
-Correu electrònic 
-Modalitat Llicència escollida  (només socis que es federin) 
-FEEC o FEDME (només socis que es federin) 
-Principals esports que t’interessen 
 

 
Un passem informació en documents adjunts molt interessant. Com a resum podem dir 
que la C cobreix a tota Europa, la D segueix essent la dels amants del esquí i dels que 
surtin d’Europa <7000m. S’han augmentat les cobertures sanitàries, invalidesa i rescat 
en la A, B, C, però s’ha reduït la responsabilitat civil en totes les modalitats. Els preus 
s’han mantingut. 



 
Us adjuntem els preus de les llicències per aquells socis que estigueu interessats en la 
targeta federativa 2009 (ULL!!! Canvis de prestacions, veure documents adjunts): 
 

MODALITAT FEDERATIVA DE MUNTANYA 
Modalitat FEEC FEDME 

A  Esp. Portugal, Pirineu Francès, And. 25,50 € 36,00 €
B  Esp. Portugal, Pirineu Francès, And. 38,50 € 49,00 €
C B+ alta muntanya, barrancs,espeleo, BTT… (Europa) 70,90 € 81,40 €
D  C+ esquí, … / tot el mon (veure excepcions) 102,00 € 112,50 €
E  D+ expedicions, zones polars i +7000m 404,70 € 415,20 €
 
A continuació haureu de satisfer l’import dels 15€ de la quota de soci, més l’import de 
la llicència; aquells que us vulgueu federar, si es el cas.  
 
És a dir, haureu de fer aquesta suma: 
 

Quota soci                                   15.00 euros 
Federació muntanya          +                                 euros 

Import TOTAL a pagar a CE*CIMA                                              euros 
 
L’ingrés es farà en el compte de “La Caixa": 2100 3066 26 2200305582.  
És important que indiqueu al fer el ingrés o transferència, el DNI i la modalitat de 
llicencia escollida si s’escau.  
Per exemple: 1234567-Z D FEDME  o 1234567-Z C FEEC; depenent si es habilitada  
FEDME o no habilitada FEEC. 
 
 
La data màxima per a rebre el pagament de socis que vulguin llicències serà el 
dimecres 3 de desembre.  Vigileu amb les transferències que triguen en alguns casos 
72 hores. 
 
Passada aquesta data, no garantirem el lliurament en un termini breu de temps, encara 
que SÍ que la llicència estarà en vigor el dia 1 de gener. 
Del lliurament de llicències ja us informarem quan sapiguem les dates més ajustades, 
però la nostra intenció es tenir-les totes cap al 15-20 de desembre, per començar la seva 
distribució. 
 
Per últim si teniu qualsevol dubte, adreceu-lo a: secretaria(@)cecima.org 
 
La Junta 
 
 
A tots plegats, recordeu que ens agradaria molt que ens proposéssiu activitats per poder 
compartir amb la resta de soci@s.  
 
Som tot orelles!!! :- )  Envieu mail a   info(@)cecima.org 
 


