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Activitats de gener i febrer de 2016 

 
 

Gener  
 

12 La Séquia de Manresa (2a part). 
 Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

17 Coneguem el Vallès: Santa Maria de Gallecs (Mollet). 
 Sortida de Sarrià Camina. 
 

19  Ruta de l’aigua (Horta, 3a). 
 Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

26 Via Romana: Collsacabra i volcà Copsacopa 
 Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

31 Sortida per Collserola. 
 Itinerari per la Caminada Popular 2016. 
 

Febrer 
 

2  Sortida al castell de Torre Baró 
 Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

9  Sortida al Caro (Tortosa) 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

14  Visita guiada al Monestir de Sant Cugat. 
  Organitza la Vocalia de Cultura.  
 

16  Sortida a Sant Jeroni de la Murta (Badalona). 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

21  Hivernal al Costabona. 
  Sortida amb raquetes de neu, depenent de la quantitat de neu.  
  
23  Sortida a la Sèquia de Manresa, 3a part. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

28  Coneguem el Penedès: Font-rubí, la cova de l’Arena i l’agulla de Valldellós. 
  Sortida de Sarrià Camina.  
 

27 i 28  Esquiada al Port del Comte.  
Cal fer la reserva prèvia ja que es lloga una casa rural (places limitades a 24 de 
moment). 

 
Petit avanç del mes de març : 
 
1  Sortida a la ruta de l’aigua, Horta, 4a. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
6  Els castells de la Segarra en bicicleta.  
  Sortida de Sarrià Camina. 
 
 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 

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



 

 

NOTES INFORMATIVES 
 

Butlletí 2015   

Per a la propera edició del butlletí, la de l’any 2015, s’admetran escrits fins al proper 31 de gener. 
Animen tots els socis que hi participin, especialment explicant les seves experiències en activitats 
del Centre. 

 
 

Projeccions   

A partir del 13 de gener, cada dimecres a les vuit del vespre es projectaran pel·lícules de Laurel i 
Hardy  (“El Gordo y el Flaco”) al nostre local social. 

 
 

Eleccions 2016  

Aquest any s’han de convocar les eleccions per escollir a la nova junta directiva del Centre. Tal com 
indiquen els estatuts, el proper 5 de febrer es formarà la junta electoral.  

 
 

Llicència federativa 

Ja estem tramitant 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 regulació en les llicències i assegurances esportives que es va dur a terme 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. 
 
 

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 indiquin en l’assumpte: “Vull 
rebre els comunicats per correu electrònic” i facin constar en el cos del missatge el següent: 

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

Més informació   

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


