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Dia Activitat Hora Pàg.

3 Perellonet 11:00 8

3 La volta a L’Albufera) 9:00 8

10 El Benicadell 20:00 9

17-31 Països Bàltics 6:40 9

25 Pic-nic fi de curs 7:30 10

17-22 Vall D’Aran 10

Junta Directiva Primers dimarts de mes

Junta programació Últims dimarts de mes

 Altres activitats del club

crédits 2 per a caminar 19

punts distribució butlletí 2 campionat social 20

índex d’activitats 3 ser fardeta 22

entre nosaltres 4 ¿vols vindre amb nosaltres? 23

fruits i flors 6 tarifes base 23

activitats   juliol-agost 2010
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boletin.ardillas@gmail.com

Recordatori de les direccions de correu 
als que podeu dirigir-vos segons els casos:

Articles i fotos per a publicar en el butlletí:               boletin.ardillas@gmail.com
Per a vore/intercanvi de fotos amb fardetes:             ardillas.fotos@gmail.com
Per asumptes generals del Club:                                    ardillas@ardillas.net

Editat per Ardillas Club de Senderisme
Avda. del Cid, 113 · E-46014 València
Apartat 8375 · E-46080 València
Teléfon  96 379 33 55
www.ardillas.net
	 e-mail	Club: ardillas@ardillas.net

	 e-mail	Revista: boletin.ardillas@gmail.com

 c/c CAM        2090-0414-27-0040007986
        (IBAN   ES53-2090-0414-2700-4000-7986)

Butlletí nº 135 - Año XIII 
Juliol-Agost 2010

Els  articles  (inclosos  els  no  signats) 
expressen  l’opinió  del  seu  autor  i,  en 
cap cas la del Club.
Autoritzem  la  reproducció  total  o 
parcial  citant  la  procedència.  Agraïm 
l’enviament  de  cartes,  així  com 
fotografies, dibuixos, notícies i articles. 
Les activitats d’altres Clubs  s’ anuncien 
gratuïtament;  les  altres    entitats  de 
caràcter  privat,  cal  parlar  amb  la 
direcció.

Fotografía Portada: Senyal del GR-64 y 
PR-71 en Cuenca - I.G.

Fotografía contraportada: Via ferrata en 
Polop (Alacant) - Rafa Pérez

Equip butlletí: Pedro Conesa, Isabel Goñi, 
Miguel Roselló.

Distribució: Javier Julve, Pilar Galerick

Pàgina web: Luis Miguel Calero

Impresió: Eixgràfic: 1.000 ejemplares 
gratuitos
Depósito Legal: V-342-1997

Colaboradors en aquest nº: 
Esteban Cuéllar, Pepe Pons,  Valerjan 
Butkevic, Juan Castedo,  Juan Zanón, 
Raquel García,  Vicent Quilis, Juanjo de la 
Cruz, Mariam Suria

Adscrit a la F.T.V.M. Nº FEDME 14.46.089
Inscrit en el Registre d’Entidats Esportives de  la CV amb el nº 4815 de  la secció 
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el nº 520-A  -  C.I.F. G-96620794

All Sport (Intersport) |Centro comercial Gran Turia  

Asoc. VV. y Cultural Patraix |Pl. Patraix, 13 - Valencia 

Biblioteca Pública Municipal |Pl. Maguncia - Valencia

Centre de l’Esport | Plaza San Nicolás - Valencia 

Deportes Aitana | Av. Pérez Galdós, 98-100 - Valencia 

Vents Muntanya i Natura|Actor Mora, 18 - Valencia

L'Aventura |Balmes,17 - Valencia 

 Puig Campana Esports | Pérez Galdós, 122 - Valencia

 Deportes Altarriba | Paz, 11 - Valencia

 IVAJ | Calle Hospital - Valencia

 Juanjo Peluqueros | Avd. Primado Reig, 72 - Valencia

 Librería Patagonia | Hospital, 1- Valencia

 Espai Mòn Sá | Avda. Sta. Mº del Puig, 13 - Picanya

P u n t s d e d i s t r i b u c i ó d e l b u l l e t í

Col-labora la Conselleria d’Educació de la Generalitat



4  ARDILLAS - Juliol-Agost 2010 ARDILLAS - Juliol-Agost 2010 5

FEDERACIÓ D’ESPORTS de
MUNTANYA I ESCALADA de
LA COMUNITAT VALENCIANA

C/Mariano Luiña, 9, bajos 3 y 4
03201 ELCHE (ALICANTE)
Tel.: 965439747 Fax: 965436570
www.femecv.com
federacionv@terra.es

Gaudeix del muntanysme i federera’t

E n t r e 	 n o s a l t r e s

Continuant amb el nostre esperit viatger, l’altra nit vam tindre el privilegi  d’un tipus de 
viatge diferent al que estem acostumats però per això no menys interessant. Preu: 

gratis, dificultat: astronómica, distància: anys llum, lloc: Universitat de València. Ens  van 
guiar els professors del Departament d’Astronomia i Astrofísica, Enric i Vicent.

 Començàrem amb una xerrada sobre el nostre sistema solar; a continuació vam volar en 
una nau virtual amb la que vam recórrer un munt de quilòmetres: tants que ni vivint milers 
de vides els podríem fer; finalment arribarem al nostre destí: el cel astral. Va ser un viatge 
magnífic, instructiu i fascinant on, entre altres, hi vam poder veure els anells de Saturn i els 
cràters de la Lluna. Per a repetir.

Agrair a Manolo, el nostre volgut pastor, sem-
pre atent i vigilant perquè ningú es desanime 

o descarrile del grup, disposat a carregar en la 
seua generosa esquena tant les tomaques de Jose 
que ens repartix en l’esmorzar com a qualse-
vol que es trobe en el compromís de no poder 
caminar. Pedro no oblida la comoditat de la seua 
esquena quan va patir un esquinç abaixant del 
Mondúver, i , la nostra volguda Pura tampoc la va 
oblidar després de patir una lesió davall la savina 
mil·lenària de Las Dueñas. Agrair també als que 
la van acompanyar i van assistir (Juanjo i Amparo) 
i, com no, a la Guàrdia Civil que es va desplaçar 
des de Mora de Rubielos per a portar-los fins al 
nostre autobús en Arcs de les Salines.

Tots els anys felicitem durant o 
després del “baby fardeta” a 

les dues persones que amb la seua  
infrangible voluntat y dedicació, fan 
possible aquest event. Enguany no 
va ser menys, va per vosaltres LES 
NURIES.

Fotos Vicent Quilis

I.G.

Fotos Vicent Quilis

Rutes en família: Cortes de Pallás i 
La Cova del Drac a Cullera.
Fotos: Ana Clemente
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Teix / Tejo (Taxux bacatta) Llentiscle / Lentisco (Pistacia lentiscus)

Sarsa / Zarzaparrilla (Smilax aspera) Grèbol / Acebo (Ilex aquifolium)     

Albors / Madroño (Arbutus unedo)

Estepa / Jara blanca (Cistus albidus)Estepa / Jara hoja de salvia (Cistus salvifolius)

Mare-selva / Madreselva (Lonicera implexa)Lliri / Lirio (Iris spp)

Rosa / Rosa silvestre (Rosa canina) Estatice (Limonium spp.)

Orquídia / Orquídea (Paphiopedilum spp)Zafrà / Azafrán silvestre(Colchicum autumnale)

Fruits i flors del bosc
Una xicoteta representació d’eixos fruits i flors que ens anem 
trobant al recórrer les nostres sendes. Fotos de Pedro Conesa.
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En aquesta ocasió ens que-
darem prop de la ciutat de 
València, tan sols estarem a 

22 Km, en la platja del Perellonet. Esta 
platja presenta una àrea molt fina i 
daurada, l’accés a l’aigua del mar és 
progressiu (evitant sobresalts amb els 
xicotets) i instal•larem la carpa, amb 
l’objecte de garantir ombra per a tots.
L’activitat que exercirem serà lliure, 
perquè l’entorn per si mateix, ens per-
met jugar amb l’arena, nadar, busse-
jar i totes les activitats que se’ns ocó-
rreguen tant en l’arena com l’aigua. 
Així mateix cada u hem de portar 
l’esmorzar i menjar.
Ens veurem directament en el lloc que 
hem triat per a això, heu de prendre la 
carretera del Saler al Perelló (CV 500) 
per l’avinguda de les Gavines. Arriba-
reu a un punt on veureu un local de 
menjars per a portar “Gemma” a mà 
esquerra.  No més passar-ho, hem de 
prendre el carrer que ens 
trobem a mà esquerra de 
la carretera i que presenta 
en un pal de fusta, els in-
dicadors de “Celler aparta-
ments”, “Kenskoff” i “Aptes 
La Calma”, correspon al 
carrer Estribord. De totes 
maneres vos posarem algun 
indicador des de la rotonda 
que apareix en la carretera 
del Saler (junt amb el càm-
ping) en direcció al Perello-
net..

La ruta que vos proposem és 
un recorregut circular al vol-
tant de l’Albufera. Iniciarem 

l’activitat en el poble del Saler (rodina 
de la barca) per a acabar-la en el ma-
teix lloc. Esta ruta l’hem considerada 
mitja per la nul·la dificultat tècnica, 
encara que caldria ressaltar la seua 
duració d’aproximadament 4 ,5 hores 
de pedaleig, així com la”possibilitat” 
de que isca un dia de vent, amb la 
qual cosa la incomoditat de portar-ho 
quasi sempre en contra, augmenta-
ria la seua dificultat. A mitat de camí 
pararem a esmorzar, i tenim previst 
acabar al voltant de  les 14 o 14,30 
hores, en el lloc de partida: en el poble 
del Saler. Finalitzarem menjant en el 
mateix poble. Podeu portar menjar de 
casa, encara que estarem prop d’un 
baret per als que preferiu menjar de 
plat. ¡Animeu-vos!

17 - 31 juliol

Països Bàltics
 Lituania, Letonia, Estonia

Valerjan Butkevic 670988986
sol socis places: 8

dificultat mitjana
tarifa: 1.650 € ardys: 7 

Estació de Renfe València 6:40 hrs

Diumenge 3 juliol

Perellonet
Juan Zanón  655284606
Juan Castedo 622564521

activitat oberta  places: s/n
dificultat baixa

tarifa: 3€ /familia ardys: 1
Plaza Maguncia 11:00  hrs

Diumenge 3 juliol

La volta a l’ Albufera 
en bici

Raquel Gonzalo  619702512
Vicent Quilis .649699730

sol socis  places:  25
dificultat mitja 50 km

tarifa: 5€ ardys: 1
El Saler 9:00  hrs

Disabte 10 juliol

El Benicadell
Esteban Cuéllar  649216284 

Pepe Pons 639358403
activitat oberta 56 places

dificultat mitjana 15 km
tarifa: 3 € ardys: 1

Plaça Maguncia 20:00  hrs

Per a evitar la calor, però no el 
plaer de caminar per la mun-
tanya, vos proposem caminar 

quan el sol està calfant les Antípodes. 
En esta ocasió la marxa nocturna, vàli-
da com a cim del mes, la realitzarem 
en la frontera valencià-alacantina, en 
la comarca de la Vall d’Albaida. I per 
a això res millor que ascendir a una de 
les muntanyes senyeres d’eixa zona: El 
Benicadell. 
La marxa començarà a Beniatjar, poble 
que va veure nàixer al nostre incansable 
amic Pepe Pons (crec que no més nàixer 
es va fugir del bressol i va pujar al pic 
sense que sa mare s’assabentara).
Com cada any ens juntarem en la plaça 
de Maguncia i allí ens agruparem en els 
mínims cotxes possibles (cada partici-
pant haurà de compensar al conductor 
amb cinc euros per a gastos de carbu-
rant). Arribarem a Beniatjar a les nou i 
mitja. Pepe ja ens estarà esperant en el 
bar del poble per a sopar, cada u el que 
vullga, o el bocata de casa o el plat o 
bocata que ens preparen allí. Després 
dels cafés seran ja més de les onze de la 
nit, bona hora per a eixir del poble en 
direcció a la cima del Benicadell. Des-
prés d’unes dos hores de marxa arriba-
rem al cim. Allí intentarem dormir unes 
hores (porta estoreta i sac, pot fer fred) 
fins que Manolo Villanueva ens desper-
te anunciant l’alba. Des d’aquella es-
tratègica talaia (a la que ja pujaven els 
moriscos per a intentar veure la Meca) 
veurem fer-se de dia , comprovant el 
miracle de l’univers i la bellesa que 
l’alba causa en les zones de muntanya. 
Després desdejunarem, cada u el que 
porte i tot seguit baixarem al poble, a 
què arribarem en menys d’una hora i 
mitja. Allí podrem esmorzar en el ma-
teix bar, no hi ha un altre, si és que el 
han obert ja. O tornar a València, cada 
un que faci el que vullga.

Este viatge pels països Bàltics ens mos-
trarà xicotets pobles de somni rodejats 
de magnífics entorns naturals en una 
Europa encara no descoberta pel tu-
risme massiu.
Tres capitals de Patrimoni Mundial 
amb un casc medieval ric en històries 
i cultura.
Xicotets pobles antics amb gran en-
cant. 
Parcs naturals molt rics en fauna i flora 
autòctona.
Totes les tradicions bàltiques : peixos 
fumats, sauna, ambre i cervesa arte-
sanal.
Detalls de la ruta

Ruta per L’Horta Nord
Foto: Pilar Santamaría

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmRpbGxhc25ldHxneDoxZGYxZDZlMWYxODZiMWE4&pli=1
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La Vall d’Aran és per a mi un 
xicotet paradís que quasi no 
conec. Va estar incomunicat 

varios mesos a l’any per causa de la 
neu, fins que en 1948 es va obrir el 
túnel de Vielha. Hui en dia, a despit 
del turisme i el desenvolupament so-
cioeconòmic conserva una persona-
litat propia en quant a la política, la 
cultura i la llengua.
Les rutes propostes pels guíes del Ho-
tel Himalaia ens acostaran als seus 
pobles, rius, llacs i muntanyes. A més 
a més, els seus boscos ens regalaran 
l’encant dels seus paisatges.

Reunió informativa el dimecres 7 de 
juliol a les 8.30.
Anirem amb cotxes particulars.

Un altre curs més que des-
pedirem amb una menjar de 
germanor. Enguany tornem de 

nou a La Vall d´Uixó. El nostre company 
de fatigues Juanjo de la Cruz, propietari, 
a més, del restaurant on menjarem, ens 
ha preparat una excursió per a aquells que 
vullguen guanyar-se el menjar sense que 
la consciència els martiritze.
Aquells que caminarem, quedarem en 
la plaça de Magúncia a les 7 i en cotxes 
particulars ens desplaçarem fins a La Vall 
d´Uixó. L’excursió comença en el mateix 
poble i ascendix un turó pròxim per a des-
prés descendir per un altra senda que ens 
torna al nucli urbà. Estos 11 Km tenen un 
desnivell de quasi 500 metres i en menys 
de tres hores estan fets, abans que la calor 
ens derretisca per eixes muntanyes sense 
excessiva fronda. 
Per a la immensa majoria que no camina-
ran, han d’estar en el restaurant de Juanjo 
a les dos (autovia CV 10, després 
de sobrepassar Almenara, anar 
atents a la primera desviació 
que indica La Vall d´Uixó, polí-
gon industrial, Chilches. Després 
de desviar-se per allí arribarem a 
una rotonda on ignorem la des-
viació a Llepolies i torcem a mà 
dreta, per a entrar al polígon in-
dustrial. Des d’allí al Restaurant 
Loli hi ha uns 300 metres i ja no 
tindrem pèrdua, la majoria ja ho 
coneixeu perque desdejunem 
en ell en moltes de les excur-
sions que realitzem per Castelló. 
Si tens algun dubte em crides al 
mòbil i t’ho explique amb més 
detall)
El menjar consistirà en unes ta-
pes, ensalades, paella, postres 
i café. Les begudes es paguen 
a banda, excepte el coordi-
nador que les té pagades per 
l’esgotador treball d’escriure 
esta nota.

17- 24 agost

Vall d’Aran

Mariam Suria 615887614
sols socis places: 20

dificultat mitjana
fed 320 € / no fed: 332€ ardys: 6

Diumenge 25 juliol

Dinar de fi de curs 
en Vall d’Uixó

Esteban Cuéllar 649216284
activitat oberta places: 70

dificultat mitjana 11 km.
 12 € socis. 15 € no socis ardys: 

Plaça Maguncia 7:30 hrs
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Foto: Pilar Santamaría

Monts Universals. Foto: Vicent Quilis

Monts Universals. Foto: Vicent Quilis Monts Universals. Foto: Pilar Santamaría

Foto: Pilar Santamaría Linza. Foto: Pilar Santamaría

Barranc Matamoros. Foto: Miguel roselló
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Cuenca. Fotos: Miguel roselló Pas dels Bandolers. Foto: Mercedes Gómez

IV Marxa Calderona. Foto: I.G.

Cuenca. Foto: Miguel roselló
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Avda. Pére z G aldos, 122. Va lenci a . T el f. 963.844.306

•	 Valora,	abans	d’eixir,	 la	dificultat	de	 la	senda	per	on	
s’ha	de	caminar.		Cadascú	ha	de	ser	conscient	de	les	
seues	possibilitats	i	limitacions.

•	 Porta	un	calçat	adequat,	amb	soles	antiderrapants		i	
canya	alta	que	subjecte	el	turmell.

•	 Atén	 les	 recomanacions	 del	 coordinador.	 Ell	 és	 el	
responsable	de	la	ruta,	però	no	de	les	actitudes	dels	
qui		amb	ell	caminen.

•	 Porta	sempre	suficient	quantitat	d’aigua	i	preveu	un	
aliment	lleuger	i	reconstituent	per	a	les	eixides	de	més	
de	dues	hores.

•	 Tria	la	roba	més	adequada	per	a	cada	estació	de	l’any.
•	 Emporta’t	amb	tu	tota	el	fem	que	generes	i	deposita’l	

en	un	contenidor	quan	arribes	a	una	població.	Encara	
que	 les	 peladures	 de	 fruites	 són	 biodegradables,	
procura	no	deixar-les	a	la	vista.	Fes	el	mateix	amb	els	
mocadors	de	paper.

•	 Respecta	la	fauna	i	la	flora	de	cada	lloc.
•	 Intenta	no	fumar	a	la	muntanya.	No	encengues	foc	en	

llocs	no	autoritzats	ni	en	dies	perillosos.	I	emporta’t	a	
casa	les	puntes	de	cigarret.

•	 Sigues	 silenciós.	 El	 silenci	 en	 la	muntanya	 és	 un	 bé	
comú.

•	 I,	en	definitiva,	que	del	teu	pas	per	la	muntanya	només	
quede	el	teu	agraïment.

per a caminar per la muntanya

El Ventós. Foto: Pilar Santamaría
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ARDYS   2010
(Fins 30 maig 2010)

Mª Teresa Henares @ 30
Juan José De La Cruz 26
Purificación Tomás @ 25
Adolfo Chapado 25
José Pons @ 25
Pilar Santamaría 25
Silvia Presa 25
Juan Escrivá 25
Carmen Romero 24
Carmen Arnal 24
Ellen 22
Gabriela Chico 21
Raquel Gonzalo 21
Enrique Lapeña @ 21
Josep Salvador 21
Manuel Villanueva @ 20
Ángel Bejarano 20
Jose Antonio García @ 20
Vicent Quilis 20
Miguel Roselló 20
Mª Empar Sanchís 20
Valeriana Gregorio 19
Manuel Tarazona 18
Mariam Suria 18
Pilar Pascual 17
Ursula Estada 17
Isabel Goñi @ 17
José Luis Artero 17
Inmaculada Lerma 17
Isabel Llácer 16
Carlos Martorell 16
Pilar Ruiz 16
Manuel Aledón 16
Esteban Cuéllar 16
Pedro Conesa 15
Lydia Gil 15
Juan Carlos Valls 15
Elvira Muñoz 15
Javier García 15
Guillermo Rodríguez 15
Llorenç Fenollosa 14
Victoria Pérez 14

Mª Teresa Henares 3@ 1162
Javier García @ 1130
Pilar Santamaría 3@ 1120
Josep Salvador @ 1104
Emilín Sierra @ 1072
Juan Escrivá 4@ 1059
Miguel Roselló 1054
Vicente Cabo 1049
Juan Carlos García 3@ 1045
Ángel Bejarano 3@ 1045
Ellen 5@ 994
Mª Empar Sanchis @ 950
Mª Dolores Herrero 939
Ana 928
Pilar Ruiz 922
Segundo Berzosa 916
Mª Jesús Paino 916
Mª Pilar Lluch 910
Pablo García 909
Miguel Ángel Pérez 887
Mª Pilar Garijo 837
Mª Teresa Pons 830
Luis Miguel Calero @ 830
Julián Martínez 829
Guillermo Rodríguez @ 824
Llorenç Fenollosa 805
Antonio Muñoz 797
Manuel Gil 788
Rosa Mª Bailén 766
Ángeles Redondo 749
Raúl Fabregat 730
Hortensia Díaz 728
Pedro Conesa 2@ 728
Valeriana Gregorio 2@ 700
Maria Ángeles Díaz 700
Antonio Mestre 697
Enrique Lapeña 4@ 691
Irene Lado 690
Faustino Pozo 688
Carmen Romero 659
Ursula Estada 656
Isabel Navarro 2@ 651
Manuel Villanueva 7@ 647
Laura Mata @ 641
Jose Luis Artero @ 623
Mar Ramírez 601
Jose Pons 4@ 593
Víctor Enrique Barrios 588

A PER ELS 1000 KM   
(Fins 30 maig 2010)

Amparo Ramón 14
Javier Mañes 14
Mª Mercé Gellida 14
Ana Barberá 13
Raul Martínez 13
Aurore Marie Labbe 13
Agustina Cavero 13
Juan Miguel Serna 13
Miguel Santandreu 12
Jorge Sanchís 12
Mª José Izquierdo 12
Mª Pilar Morales 12
Mª Victoria San Juan 12
Pilar Ramón 12
José Manuel Ramón 12
Antoni Cassany 12
Julio López 12
Raúl Fabregat 12
Irene Lado 12
Paquita García 11
Emi Tomás 11
Mercedes Gómez 11
Mar Ramírez 11
Juan José Revert 11
Carmen Garreta 10
Rafael Pérez 10
Pepe Grancha @ 10
Manuel Gil 10
Mª Amparo Sánchez 10
Mª Pilar Lluch 10
Alberto Más @ 10
Vicente Cabo 10
Nairobi Zapata 10
Isabel Rodríguez 10
Miguel Ángel Pérez 10
Amparo Soler 10

@ = Ardilla del Año

Listado completo en el club
Para solicitar el estado de las actividades personales dirigirse al  correo

km.ardillas@gmail.com

Francisco Montoro 581
Teresa Mustieles 580
Pilar Ramón 566
Emi Tomás 2@ 564
Marco Antonio Márquez @ 561
Amparo Ramón @ 553
Aurore Marie Labbe 551
Jose Manuel Ramón 3@ 542
Jorge Sanchis 533
Eva Benlloch 531
Amparo Caus 2@ 531
Jose Mª Hortelano 527
Diego Jesús Lezcano 517
Elvira Muñoz 512
Elvira Loma-Ossorio 510
Mª Agnes Tudela 509
Carlos González 503
Rafael Pérez 501
Eva Labari 500
Agustina Cavero 499
Amparo Murgui 496
Natxo Ozaeta 490
Carlos Martorell 486
Mª Jose Izquierdo @ 486
Rosa Frutos 483
Jose Carlos Valera 481
Javier Martí 480
Pepe Grancha 2@ 472
Encarna Fornés @ 471
Mª Jose Martínez 468
Bernardo Martínez 460
Mª Carmen Sánchez @ 459
Jose Maria Santiago 3@ 452
Jose Antonio García 5@ 446
Vicent Quilis 443
Virginia Aloy 442
Luis Barroso 441
Paquita García 436
Octavi Vila 429
María Campos @ 423
Mercedes Gómez 422
Ana Isabel Verdú 416
Laura Villanueva 412
Concha Villarroya 3@ 409
Lydia García 400

@= 1000 Km

Castedo Clemente, Pau 6
Zamora Galarza, Paula 5
Collado Caus, Jaume 5
Collado Caus, Àneu 5
Albert García-Robledo, Clara 5
Zanón Martínez, Adrián 3
Gandia Casañ, Belén 3

Gandia Casañ, Belén 366
Zamora Galarza, Paula 89
Collado Caus, Àneu 47
Ozaeta Villanueva, Ibai 35
Albert García-Robledo, Clara 35
Zanón Martínez, Adrián 34
Muñoz García, Mercé Marina 32

Muñoz García, Mercé Marina 2
Marín Muñoz, Maria 2
García Primo, Jorge 2
Ozaeta Villanueva, Naia 1
Ozaeta Villanueva, Ibai 1
Gómez Borrás, Pablo 1
García-Robledo Carrillo, Alba 1

Collado Caus, Jaume 29
Castedo Clemente, Pau 29
García Primo, Jorge 26
Marín Muñoz, Maria 12
Gómez Borrás, Pablo 12
Ozaeta Villanueva, Naia 4
García-Robledo Carrillo, Alba 4

ARDYS PROMESAS KM PROMESAS
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Per a ser soci del nostre Club 
has de fer el següent:

• Omplir i firmar un full de 
sol·licitud d’inscripció.

• Pagar la quota corresponent 
fins al pròxim 31 d’agost.

• Entregar una fotografia 
tamany carnet.

• Firmar  una  domiciliació 
bancària, si penses seguir 
sent soci/a.

Tot això ho pots realitzar en el 
moment si acudeixes al nos-

tre local. També pots efectuar 
l’ingrés en el banc pertinent i do-
nar les dades per telèfon, correu 
o e-mail. En la primera ocasió 
que coincidim (probablement la 
següent activitat) et portarem 
tots els documents perquè els 
signes i ens entregues la teua 
foto.

Els socis numeraris (majors 
d’edat) paguen 40 ¤, si es do-

nen d’alta al setembre, octubre o 
novembre. A partir de gener, es 
paguen 3 ¤ menys per mes trans-
corregut. El període d’associació 
finalitza sempre el 31 d’agost.

Els socis aspirants (entre 13 i 
17 anys) paguen  el 50% de 

la quota de soci numerari; i si 
són menors de 13 anys només 
el 25%. No obstant, si el pare, 
la mare o el tutor foren socis, la 
seua inscripció seria gratuïta.

A mitjant mes de setembre, es 
cobrarà per banc la quota de 

soci per a l’any següent, excepte 
si ja l’has pagada, o si hagueres 
avisat que ja no desitges seguir 
sent soci/a; o si no has domici-
liat els pagaments. Si a 30 de 
setembre no has liquidat la nova 
quota, causaràs baixa i, encara 
que després tornes a ser soci/a, 
hauràs perdut la teua antiguitat 
i els quilòmetres acumulats.

Preferència per a inscriure’t 
en totes les activitats que 

organitzem.

Preus especials en les “activi-

tats obertes”.

Intervindre en les activitats  
“Només socis”.

Si assisteixes a algun curs or-
ganitzat per l’EEAM, l’EVAM, 

Ardillas o una altra organització 
dels considerats convenients 
per al grup, et subvenciona-
rem fins al 50% del seu cost 
d’inscripció. (Has de ser soci/a 
mes d’un any)

Préstec de llibres, revistes, 
mapes i videopel.lícules de la 

nostra mediateca.

Rebràs per correu o en mà, 
sense càrrec, tots els núme-

ros del nostre butlletí.

Participaràs en tots els nostres 
Campionats Socials. Sobretot 

“Ardillas de l’any”, “A pels mil 
quilòmetres” i “Cims”

Assistir a les reunions (si vols 
integrar-te) de qualsevol 

dels nostres comitès: Junta de 
Programació, Consell de Redac-
ció, La Fardeta  Exploradora, La 
Fardeta Solidària,...

En les activitats programades 
pel Club, podràs utilitzar el 

nostre material de muntanya 
(cordes, emissores, piolets, ...) 
i també en les teues activitats 
personals amb preus molt 
reduïts.

Els nostres patrocinadors et 
donaran un tracte especial.

Possibilitat d’utilització del 
local social per a fins parti-

culars mitjançant sol·licitud.

Ser fardeta

Si ets fardeta...

¿vo l s  v ind re  amb nosa l t res?

1    La inscripció s’obri per als so-
cis en el mateix moment  que 

la Junta de Programació aprova 
l’activitat; i per als simpatitzants 
deu dies abans de realitzar-se 
l’activitat. Mai pot reservar-se una 
plaça sense el pagament previ 
d’aquesta.

2La forma més còmoda, rà-
pida i fiable d’inscriure’s, és 

acudir al nostre local, comprovar 
que queden places, pagar i re-
servar. L’horari d’atenció és de 19 
a 21 hores, laborables i de 11 a 
13 hores, els dissabtes.

3Les places es donen per ri-
gorós ordre d’inscripció. Pot 

crear-se una llista d’espera.

4Si no pots desplaçar-te, efec-
tua l’ingrés en BANCAJA o en 

la CAM i telefona al 96 379 33 
55, per a donar-nos les dades 
de qui correspon l’ingrés, el dia 
i la sucursal des d’on has realit-
zat l’operació. Et confirmaran les 

places, si en queden, en aqueix 
moment.

5Si no estàs federat, és impres-
cindible que ens proporcio-

nes el teu NIF per a poder asse-
gurar-te.

6Si renuncies a la teua plaça, 
i aquesta es cobreix, et tor-

nem el 100%  i, si no es cobreix, 
perdries els diners, atés que 
l’autobús l’hem de pagar igual. 
Les baixes a partir de les 13 hores 
del dissabte, només poden fer-
se al telèfon del coordinador/a. 
El no presentar-se a l’hora de la 
sortida sense avís previ, implica 
perdre el que es paga.

7Les devolucions les pots re-
collir al Club o te les enviem, 

mitjançant taló, on ens indiques.

Ta r i fes  base
Socis :

Federats             12  ¤
No federats         14  ¤

Simpatizants:

Federats         16,50  ¤
No federats    18,50  ¤

 
Menors de 18 anys:

Federats            8,50  ¤
No federats     10,50  ¤

Les activitats que proposem al nostre Butlletí, les classifiquem com 
activitats externes (organitzades per algú alié a Ardillas), activitats 
obertes (organitzades per Ardillas, permeten la participació de socis 
i simpatitzants) o sols socis (organitzades per Ardillas, sols per a socis).

Per a totes les activitats, excepte les externes, s’observaran les 
següents normes:




