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Activitats de juliol i agost de 2015 

 
 

 

Juliol 
 

4 i 5  Descobrim la Cerdanya. 
Dos dies i una nit al refugi de Cap de Rec. Sortida a la Tossa Plana  (2916m), 
Puntuable per els 41 sostres comarcals.  
Sortida conjunta amb el C.P. de Sarrià.    

  
11  Acte festiu a Castelldefels .  

Trobada recordatori de l’enderrocament del xalet del Centre l’any 1992. 
Trobada a les 10 del matí davant de l’antic xalet, banyada general i jocs de platja. 
Finalitza a les 2 del migdia. Més informació al tauler d’anuncis del Centre. 

  

19  Sortida cultural pel barri del Raval de Barcelona. 
 

       
Agost 
 

1 al 16  Campament d’estiu 2015 al càmping de Laspaúles 
 
Situació  
Nacional 260, km 369, Castejón de Sos - Pont de Suert. 
Des de Barcelona: Lleida, N-230 Benavarri - Pont de Suert, prendre la N-260, a 16 km 
Laspaúles. 
 
Ferrocarril  
L'estació més propera és la de Montsó, a 122 km., Des d'allà en autobús a Barbastre-
Castejón de Sos. 

Trajecte en autobús  
Diverses companyies realitzen trajectes diaris fins Castejón de Sos i Pont de Suert. 
Des d'allà hi ha taxis per acostar fins Laspaúles. 
Saragossà - Castejón de Sos.  Compañía: Agreda (Paseo M. Agustín). 
Barbastre: 974/211293 
Montsó: 974/400632 
Osca: 974/210700 
Saragossa: 976/229343 
Barcelona-Pont de Suert.  Companya: Alzina - Graells 
Lleida: 973/268500 
Barcelona: 93/490 40 00. 

 
L’ENTITAT ROMANDRÀ TANCADA DE l’1 AL 30 D’AGOST, AM DÓS INCLOSOS. 

BONES VACANCES 
 
 
 
 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 

Consulteu el web del Centre (www.elsblaus.cat) per a més informació de les activitats que 
s’organitzen. 
 



 
NOTES INFORMATIVES 
 
 
 

Llicència federativa 

Ja estem tramitant les llicències federatives del 2015. Recordem que a Els Blaus fem aquesta gestió 
directament amb la FEEC, i en només 10 minuts s’imprimeix la targeta i s’inicia la cobertura. 

Podeu veure els preus i la cobertura de les diferents modalitats als documents relacionats de les 
notes informatives, de la pestanya ENTITAT. Per a més informació contacteu amb la Vocalia 
d’Esports. 

Assegurança obligatòria en activitats esportives de  muntanya   

A causa de la normativa sobre les llicències i assegurances esportives que es va establir amb el 
Decret 58/2010, a partir de l’1 de gener els participants en activitats organitzades pel Centre que 
impliquin caminar per la muntanya han de disposar de la llicència federativa anual de la FEEC. Els qui 
no disposin d’aquesta llicència hauran de contractar-ne una de temporal. 
 
 

Caminada Popular   

El proper 11 d'octubre, l’entitat organitzarà la XV Caminada Popular . Tots els socis que vulguin 
col·laborar en l’organització de la Caminada es podran inscriure al tauler d’anuncis. 
 
 

El web d’Els Blaus  

El web del Centre s’ha anat modificant durant l’any 2014: s’han modificat seccions i se n’han creat de 
noves. La Junta agraeix als socis la cessió de les fotos de les seves sortides. Amb l’objectiu de 
promocionar les nostres activitats a través d’Internet, totes les seleccions de fotos publicades al 
nostre web portaran incrustat el logotip del Centre. 
 
 

Sostenibilitat  

Com a mesura de sostenibilitat, per reduir la despe sa de paper i el cost econòmic que suposa , 
els fulls informatius i altres comunicacions es podran enviar per correu electrònic. 
Els socis que es vulguin sumar a la mesura i escullin rebre les comunicacions d’aquesta manera han 
de fer arribar un correu electrònic a secretaria@elsblaus.cat indicant en l’assumpte: “Vull rebre els 
comunicats per correu electrònic”, i fent constar en el cos del missatge el següent: 

— Nom 
— Cognoms 
— DNI 
— Adreça electrònica on vulguin rebre la comunicació. 

 
 

Història cronològica i gràfica d’Els Blaus   

Tenim a la venda els llibres d’Història cronològica i història gràfica d’Els Blaus, a càrrec del nostre 
soci Rafel Piera. Els interessats a comprar-los en teniu una mostra a la Secretaria del Centre. 
 

Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades 

Després d’uns anys d’absència de la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades, hem decidit 
de tornar-hi. Si hi voleu participar, podem fer equips de dues o tres persones per tornar a competir 
per la nostra entitat. En breu el calendari de marxes del 2015 estarà disponible al nostre web o en el 
full informatiu.  

Animeu-vos-hi! 

  
 
 

Més informació   

Consulteu al tauler d’anuncis o al nostre web les activitats programades. Poden haver-hi canvis de 
dies o d’activitats. 

 


