Espai d'Entitats

COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA

Els socis acorden modificar l'escut
La Colla Excursionista Cassanenca va proposar als seus socis la modificació de l’escut per
una nova versió amb els vèrtexaarrodonits i una
gamma diferent de colors. La proposta incloïa la
possibilitat de canviar en la seva part superior les
inicials de l’entitat, CEC, pel sintagma La Colla. El
canvi d’escut es va sotmetre a votació en l’assemblea del mes d’octubre; però el resultat va ser d’empat. En la mateixa assemblea, es va decidir fer una
consulta més extensa a tots els socis de l’entitat, enviant-los un qüestionari juntament amb l’agenda mensual. Després d’un període de votació de gairebé dos
mesos, 87 socis de la Colla d’un total de 577 va expressar la seva opinió mitjançant el correu electrònic o convencional. L’escut més votat ha estat el que inclou La Colla (67 vots), en una clara aposta pel terme amb què la gent
del poble coneix l’entitat. Cal dir que CEC, que va obtenir
20 vots, coincidia amb les inicials d’altres entitats excursionistes catalanes, com la del Centre Excursionista de Catalunya, i
per tant es prestava a confusions. El que queda clar és que quan
es toquen els símbols s’aixeca controvèrsia, que en aquest cas
s’ha de qualificar de sana. Que ho expliquin a Salamanca.

CANVI

A sobre, el nou escut
de la Colla que
suprimeix les inicials
CEC que sortien a
l'anterior, que es pot
veure a l'esquerra

D’IMATGE

La modificació de l’escut és un pas més en un canvi d’imatge global
de la Colla Excursionista Cassanenca. En breu, tots els cartells de les
activitats quedaran unificats sota un mateix model, però mantenint en
cada cas una sèrie d’elements que identificaran l’activitat. L’agenda també canviarà la cara amb un format més modern.

M. S.

Per agafar gana l'últim dia de l'any, organitzem una cursa on pot participar tothom.

IV

CURSA DE SANT SILVESTRE

Hora de sortida: 2/4 de 7 (marxaires) i a les 7 (corredors). Lloc: Estació de Cassà de la Selva.
Inscripcions: dies 27 i 30 de Desembre de 6 a 8 del vespre per telèfon o al local social de "La Colla".
Dia 31, de 10 a 1 del matí per telèfon o al local i de 5 a 6 a l'estació.
PREU: 3eSOCIS
3,5e NO SOCIS
La cursa té dues possibilitats: Modalitat de marxaire i modalitat de corredor.
La modalitat de marxaire consta d'uns 4 Km. per circuit urbà il.luminat. Els participants que s'apuntin a aquesta
forma ho poden fer caminant, corrent, a peu coix, fent la vertical... com vulguin, però no hi ha opció a copa.
Cada participant rep un obsequi al final o al principi de la cursa.
La particularitat de corredor consta de 7 Km. pel mateix circuit que els marxaires. Els participants que s'apuntin a
aquesta modalitat tenen opció a copa, que es repartiran segons les següents classificacions:
Categoria absoluta: 3 primers masculins i tres primeres femenines. Categoria local: 3 primers locals i 3 primeres
locals. Premi al participant més gran. Premi al participant més petit.
A més, se sortejaran diferents obsequis segons el número de dorsal dels marxaires i corredors.

I, recordeu, l'agenda d'aquestes festes:
MATINAL DE NADAL a Can Riera de Montnegre
Dimecres, 25 de desembre de 2002.
Sortida a les 8 del matí de l’Estació.
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PROVA DE LA MARXA DE PRIMAVERA 2003.
Dijous, 26 de desembre de 2002.
Sortida a les 7 del matí de l’Estació. Cal portar esmorzar fred.
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