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Activitats de novembre i desembre de 2015 

 

Novembre 
 

3  Manresa - La Sèquia (Balsareny - Sallent). 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

8  Sarrià també pedaleja: baixada en bicicleta pel Llobregat.   
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 

8  Visita al Palau de la Generalitat. 
  Organitzada per la Secció de Cultura. 
 

10  Sortida cultural per Barcelona: Born - Santa Caterina. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

15  Sortida al Montner, cim més alt de la comarca del Pla de l’Estany.  
Puntuable per als 41 cims comarcals. 

 

18  Sortida cultural a Tarragona. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

22  Coneguem el Maresme: Teià - refugi de la Ferreria - Sant Mateu, per la serra de 
Sant Mateu. 

  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 

24  Sortida cultural per Barcelona: Hospital de Sant Pau. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

29  52a Marxa d’Orientació i Regularitat “El Cuc”. 
            Organitzada per la Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà de Llobregat.  
 

Desembre 
 

1  Tossal de la Baltasana, cim més alt de la comarca del Baix Camp. 
Puntuable per als 41 cims comarcals. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.    

 

13      45è Pessebre Itinerant del Centre Excursionista Els  Blaus.  
De Monistrol de Calders a Sant Llorenç Savall.  

 Per a més informació, a la Vocalia d’Esports o al web del Centre. 
 . 

15  Puig d’Agulles, cim mes alt de la comarca del Baix Penedès. 
Puntuable per als 41 cims comarcals. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

20       El parc dels Tres Turons, a Barcelona. 
Tres dels set turons de la ciutat: la Creueta del Coll, el Carmel i la Rovira. 

 Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 

23  Cantaires d’Els Blaus. Recital de cançons nadalenques i torronada. 
  A dos quarts de vuit del vespre al nostre local social. 
 

31  Festa i sopar de fi d’any al nostre local social. 
Per a més informació, al tauler d’anuncis del Centre.  
 

 
. 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 

Consulteu el tauler d’anuncis i el web del centre (www.elsblaus.cat) per veure horaris i tota la informació 
de les activitats que s’organitzen o possibles canvis d’última hora.  



 
 
 
 
 
 
 
NOTES INFORMATIVES 
 

Llicència federativa 

Recordeu que a partir del 15 de desembre ja es podran tramitar les llicències federatives del 
2016. 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 les assegurances esportives que es va establir 
amb el Decret 58/2010, 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. 
 
 
 
 

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 en què s’indiqui en 
l’assumpte: “Vull rebre els comunicats per correu electrònic”, i fer constar en el cos del missatge 
el següent: 

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

 
 

 
 

Els números de la loteria de la Grossa de Cap d’Any són:  
11020 - 11021 - 11022 - 11023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta Directiva us desitja bon Nadal i un millor  Any Nou 
 
 


