
FORMULARI D’ALTA DE SOCI 
Preus 2009 (alta soci+anualitat):  10€ per majors de 18 anys 
 5 € per socis de 16-18 anys 
 Gratuït per menors de 16 anys 
Dades de contacte 
Nom: Cognoms: 
Telèfon: Correu electrònic: 
Adreça: Any Naixement: 
Codi Postal: Població:                          
Comarca: Província: 

 Opció A (recomanada): Vull que carregueu el rebut al meu compte 
     Compte bancari. Entitat: 
     Codi Bancari: _______/_______/_____/______________________ 

 Opció B: Ingrés al compte de l’AEL (2100-0120-41-0200125796)  
(cal indicar el nom al resguard d’ingrés i adjuntar còpia a aquest imprès) 
Signatura: Signatura Mare/Pare/Tutors 

(menors de 18 anys) 

Quines activitats sols fer a la muntanya? 
 Senderisme  Ciclisme/BTT  Escalada 
 Fotografia  Observació natura  Activitats amb família/nens 
 Altres: ................................................................. 

Participes a caminades populars? 
 No  Únicament a La Pobla  Si, participo en diverses 

 
Si us plau, NO ENTREGUEU NI ENVIEU DINERS EN EFECTIU. 

Si teniu algun dubte ens trobareu a ael@lillet.cat i a www.ael.lillet.cat 

Podeu entregar aquesta butlleta a la Oficina de Turisme de La 
Pobla de Lillet o a la nostra bústia del Centre Cívic: 

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET 
C/Dr. Cisneros, 4 – 08696 La Pobla de Lillet (Berguedà) 

 CIF: G64416837. 
Les presents dades formaran part d’una base de dades de titularitat de l'Associació 

Excursionista Lillet, segons la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD 15/1999 del 13 de desembre) vostè pot exercir el dret d’oposició, accés, 

rectificació i cancel·lació de la informació subministrada, únicament dirigint un correu 
electrònic a l’adreça ael@lillet.cat 

 

ASSOCIACIÓ 
EXCURSIONISTA 

LILLET 

 
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
AGOST – DESEMBRE DE 2009 



PROGRAMA D’ACTIVITATS 
AGOST 

Dies 14, 15 i 16:  
ACAMPADA a Falgars. 

Dia 22: 
EXCURSIÓ a les fonts de La Pobla. 

SETEMBRE 

Dia 12:  
EXCURSIÓ als Empedrats, amb sortida des de Cal Cerdanyola 
(Bagà). 

OCTUBRE 
Dia 10:  
EXCURSIÓ a Les Calamites i Sant Romà de la Clusa, amb sortida 
des de Falgars (repetició de la Caminada Popular de l’any 2008). 

NOVEMBRE 
Dia 14:  
EXCURSIÓ a Santa Cecília de Riutort. 

DESEMBRE 
Dia 19:  
EXCURSIÓ a la Roca de la Mare de Déu, per pujar-hi el pessebre. 
 
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES A TOTHOM.  

PER A SABER-NE MÉS DETALLS, VEURE PROGRAMES A 
PART DE CADASCUNA DE LES EXCURSIONS 

Ens podeu trobar a:  www.ael.lillet.cat 
Per consultes us podeu adreçar a:  ael@lillet.cat 
 
Col.laboren: 

 
Ajuntament de 
La Pobla de Lillet 

Diputació de Barcelona 
Xarxa de Municipis 

Des de fa 3 anys, l’ASSOCIACIÓ 
EXCURSIONISTA LILLET ens 

dediquem a l’organització de tot tipus 
d’activitats de muntanya, adaptades a 
totes les edats i condicions físiques. El 

nostre estil vol ser respectuós amb la 
natura, prenent part activa en el seu 

coneixement i defensa. 

ACTIVITATS i COMPROMISOS 
Els objectius de l’AEL abracen tot un conjunt d’activitats:  
• Organització de la Caminada Popular de La Pobla de Lillet. 
• Organització de la Cursa de Muntanya Vall de Lillet. 
• Excursions de tots els nivells. 
• Sortides en bicicleta de muntanya. 
• Acampades i excursions familiars. 
• Senyalització, conservació i promoció de senders. 
• Conservació del medi, arranjament de fonts i camins. 
• Promoció de l’esport en tots els àmbits. 
• ... i moltes més que arribaran!!! 
AVANTATGES DELS SOCIS 
Si et sents identificat amb tot això, demanem la teva implicació i 
col.laboració en el nostre projecte, que també serà el teu. 
Com a soci, podràs gaudir de tota una sèrie d’avantatges: 
• Descomptes en el preu de la Caminada Popular anual i en 

altres activitats organitzades per l’AEL. 
• Gratuïtat en les activitats reservades als socis. 
• Tramitació de l’assegurança obligatòria d’activitats esportives 

(FEEC i FEDME). 
• Accés a cursos de capacitació esportiva de la FEEC (federació 

a la qual l’AEL està adherida). 
• Descomptes molt especials en roba promocional de l’AEL 

(estem preparant una samarreta tècnica!!). 
 
Si et sents identificat amb tot això, adjunt a aquest programa 
trobaràs el FORMULARI D’ALTA DE SOCI. 


