Quotes i carnets
Les quotes de soci per a l’any
2019 són les mateixes que
els darrers 4 anys:
· 26 Euros soci individual
· 50 Euros soci familiar
(inclou pare, mare i tots els
menors de 18 anys)
· No hi ha quota d'entrada
per a nous socis.
En tots els casos cal afegir
l'import de l'assegurança
d'accident ja que és
obligatòria en cas de
participar a qualsevol activitat
del BEC. L'import és de 30 €.
Com cada any, el BEC
segueix oferint descomptes
als seus socis per a diverses
estacions d'esquí catalanes.
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Dimarts 4 de desembre obrirà
Secretaria. L’horari serà de
dimarts a divendres de
18:30h a 20:30h. El telèfon de
contacte és el 646.955.391
La seu del BEC es troba a
Can Quim del Rec, C/Canat
53, al costat del Camp de
Futbol Vell
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Horari de secretaria

Av. Països Catalans 4, Banyoles
Ps. Indústria 27, Banyoles
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Benvolguts socis i sòcies,
Amb una de les tardors més fredes que recordem i que
ens va deixar unes generoses nevades ja a final
d’octubre, ens hem trobat amb unes perspectives de
neu per aquesta temporada immillorables !
Masella oberta des de l'1 de novembre, Molina i Vallter
2000 des del 24 de novembre i una Setmana Santa a
final d’abril fa que estiguem davant d’una de les
temporades de neu més llargues que recordem.
Una temporada on es
celebrarà la Copa del
Món de Ski a
Andorra/Grand Valira de
l'11 de març al 17 de
març de2019. Segur que
el petit país dels Pirineus
ens ofereix una organització magnífica !
Com ja sabeu, som un club amb un component més
familiar que esportiu, però que pretén oferir a tots els
socis la millor experiència a la neu sigui com a
debutants, cursillistes més experimentats o simplement
com amants de la Natura.
Per aquesta raó és molt important per a nosaltres que
ens feu arribar els vostres suggeriments i inquietuds
sobre tots aquells aspectes que penseu que es poden
millorar.
Us podeu adreçar mitjançant els canals habituals de
comunicació del Club:
Mòbil: 646.955.391
Mail: info@banyolesesquiclub.org
Web: www.banyolesesquiclub.org
Facebook (BECBanyoles)
Twitter (@bec_Banyoles).

La nostra seu social la tenim a Can Quim del Rec, al
carrer Canat 53. La trobareu oberta a partir dimarts 4 de
desembre en horari de dimarts a divendres de 18:30h a
20:30h.
Com cada any, animem a tots els socis i sòcies a donar a
conèixer les activitats del Club. El Club necessita un
suport ampli i és per això que tots els amics de la Natura
i dels esports d’hivern sou benvinguts. Animeu-vos a
gaudir del bon ambient que tenim cada cap de
setmana!!
Per últim, aprofitem per desitjar-vos una molt bona
temporada d’esquí i millor neu i que tant petits com
grans puguem gaudir de bons moments practicant
esport en plena natura.
Us recordem els integrants de la Junta Directiva del
BEC per a qualsevol suggerència o consulta que
vulgueu fer:
PRESIDENT: Nèstor Corominas
VICEPRESIDENT: Sergi Ceres
TRESORER: Xavi Pagès
SECRETARI: Dani del Amo
VOCALS: Anna Viladiu, Fina Graboleda,
Miquel Tarradas, Miquel Duran
Després de molts anys, en Manel Tortós (ex-president
del BEC), en Xavi Guilana i en Toni Caro comuniquen la
seva voluntat de deixar l’actual Junta. Agrair-los la seva
dedicació tots aquests anys a la Junta i la bona feina
realitzada.

ES CONVOCA A L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Que tindrà lloc a Can Quim del Rec el proper dijous 13 de
desembre a les 21:30h en primera convocatòria i a les
22:00 h en segona per tractar els temes del següent Ordre
del dia:
1.Lectura i aprovació de l’Acte de l’Assemblea anterior.
2.Memòria d’activitats de la temporada 17-18
3.Balanç de la temporada 17-18
4.Propostes d’activitats per la temporada 18-19
5.Presentació i aprovació del pressupost per la temporada
18-19
6.Torn obert de paraula
Us demanem la màxima assistència de socis i les vostres
propostes !!
CURSETS D’ESQUÍ
Us anticipem les dates dels cursets a tots el socis i sòcies
que vulgueu iniciar-vos en la pràctica de l’esquí, multi
esqui o Snow o perfeccionar el vostre nivell.
El curset de l’any 2019 constarà de cinc cap de setmanes:
LA MOLINA: 26 i 27 gener; 2 i 3 febrer, 9 i 10 de febrer, 2 i 3
de març
LES ANG LES (per c onfi rm ar): 16 i 17 febrer
(imprescindible portar DNI)
PROVA SOCIAL: diumenge 17 de març
DIA DELS CLUBS DE LA MOLINA: dissabte 2 de març
SOPAR FINAL DE TEMPORADA: 30 de març
El període d’inscripció finalitza divendres 18 de gener de
2019. Les places són limitades. El Club es reserva el dret
d’anul·lar grups de curset en cas que no hi hagi suficients
participants

Us recordem que les quotes
de soci es passaran
la primera setmana de desembre

