
 

 
1º TRIMESTRE 20111º TRIMESTRE 20111º TRIMESTRE 20111º TRIMESTRE 2011    

    

Pois empezamos un ano mais, despois Pois empezamos un ano mais, despois Pois empezamos un ano mais, despois Pois empezamos un ano mais, despois 
do callos do día de Aninovo, e a saída do callos do día de Aninovo, e a saída do callos do día de Aninovo, e a saída do callos do día de Aninovo, e a saída 
polo entorno de Porto de Cabopolo entorno de Porto de Cabopolo entorno de Porto de Cabopolo entorno de Porto de Cabo, , , , 
lanzamos outro feixe de actividadeslanzamos outro feixe de actividadeslanzamos outro feixe de actividadeslanzamos outro feixe de actividades....    
EEEEste ano unhas cantas serán só para ste ano unhas cantas serán só para ste ano unhas cantas serán só para ste ano unhas cantas serán só para 
sociossociossociossocios. N. N. N. Nos mantemos en número de os mantemos en número de os mantemos en número de os mantemos en número de 
socios pero cos tesocios pero cos tesocios pero cos tesocios pero cos tempos que corren hai mpos que corren hai mpos que corren hai mpos que corren hai 
que animar o personal a que se faga.que animar o personal a que se faga.que animar o personal a que se faga.que animar o personal a que se faga.    

 

Cuotas 
O ano pasado, non 
subiramos as cotas, por 
mor da crise, pero non 
podemos aguantar un 
segundo ano, así que segun 
a nosa normativa 
actualizamos a partires de 
febreiro, tendo en conta ese 
2’9% do IPC 
 

Pax web 
Xa temos nova imaxe de 
Web, aceptamos todas as 
suxerencias que teñades 

 

Libros 
A Deputación de Lugo, 

cedeunos uns cantos libros, 
algúns realmente 

interesantes das terras 
lucenses. 
 

FOLLETOS   
Pasate polo local e levate de 
todo o que temos, seguro que 
lles sacaras proveito 
(Arrieiros,  Camiño a  
Texido , Turismo na 
comarca, Senda Litoral en 
Ferrol) 
 

e-MAIL E COTA 

ANUAL 

Se tes e-mail, te chegará 

mais información e 

aforramos cartos, e se te 

pasas a cota anual, lle 

damos menos ganancia os 

bancos. 



A C T I V I D A D E S 

 

 

29/30 XAN.TRAVESIA I(N/F)ERNAL: 
Un ano mais (se hai neve) farase esta saída, para 

auténticos tolos 
 

5/6 FEB. XORNADA INICIACION MONTAÑA 
INVERNAL: 

Tamén esta saída para menos avezados, e aqueles que 

queran empezar a poñer as tan divertidas raquetas 
 

26 FEB. LAGOA COSPEITO E HUMEDAIS 
Co noso biólogo de cabeceira, outra saída de 

interpretación medioambiental dentro dos programa de 

colaboración coa Concellería de Ferrol 
 

26 FEB. RAID SOCIAL.  Para tod@s aqueles que 

queran unha aventura en bici, piragua e algo de bruxula 
 

13 MAR. RUTA DA AUGA. Repetición dunha ruta moi 

fácil e agradable a beira do río Parga 
 

26/27 MAR. RAQUETADA EN LUNA.(León) 
Nunca fixemos algo en inverno (facilito…..mais ou 

menos) nesta zona que tanto nos gusta 
  

 



Eleccions: sabedes que non se presentou ningunha 
candidatura, polo que a actual Directiva, se prestou a seguir, ate 
a Asamblea Xeral de Febreiro, onde se someterá a consideración 
dos socios, así que:  

 

Asamblea 
Se convoca a todos os socios o vindeiro día 11a unha Asemblea Xeral 

Ordinaria, as 20’30h en primeira convocatoria e 20’45h en segunda. 

Co seguinte orde do día 

** Lectura acta anterior 

** Presentación balance e contas 2010 

** Propostas para 2011 

** Situación Xunta Directiva 
A continuación haberá unha proxección sobre o viaxe navideño a  

Vietnam de Carlos e Nuria 
 
 

CLUB MONTAÑA FERROLCLUB MONTAÑA FERROLCLUB MONTAÑA FERROLCLUB MONTAÑA FERROL    
APTDO 297 APTDO 297 APTDO 297 APTDO 297 –––– 15480 15480 15480 15480    

www.clubmontanaferrol.com    
e todas as novas en:  

http://turismoactivodonoroeste.blogspot.com 

PRIVACIDADE DE DATOSPRIVACIDADE DE DATOSPRIVACIDADE DE DATOSPRIVACIDADE DE DATOS. Nin cedemos teléfonos, nin enderezos, nin correos 

electrónicos. O feito de ser socio do Clube, implica  unha total privacidade nos datos, así que 
non vos pareza mal, é norma común e é polo ben de todos, nestes tempos de tanto “SPAM” “SPAM” “SPAM” “SPAM”     


