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Activitats de setembre i octubre de 2016 
 
 

Setembre 
 

4  Sortida per revisar l’itinerari de la XVI Caminada Popular 2016 .   
 

11  Participació a la concentració de l’ 11 de setembre A Punt. El  tram número 39 
(Passeig de Sant Joan amb carrer Ali Bei) 

 

14  Dinar al aire lliure a les Planes. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts . 

 

14  Presentació del pla estratègic sistema DAFO a tots els socis.  
  A les 20.00h al nostre local social.    
  

20 i 21  Sortida a la Morella. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts . 
 

22   Reunió amb els col·laboradors de la XVI Caminada Popular  per organitzar-ne les 
tasques. 

    A les vuit del vespre al nostre local social. 
 

27  Barcelona: Visita guiada al museu carrosses funeràries i cementiri est.   
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts . 
     
Octubre 
 

Festa Major de Sarrià 2016, del 30 de setembre al 9  d’octubre 
 

Activitats organitzades pel Centre Excursionista Els Blaus  per la Festa Major  
 

Dissabte 1 10.00h Sortida cultural per Sarrià. A càrrec de Marc Beramendi i Tom  
Mañé.  

 

 19.00h Inauguració de l’exposició de fotografies  Poètiques. A càrrec de 
Frederic Bou i Marc Beramendi. 

 
Diumenge 2 9.00h a XIII Trobada de Plaques de Cava . A la plaça de Sarrià. 
 14.00 h  
 

 19.00 h VII Milla  de Sarrià, pel torrent de les Monges. Organitzada 
conjuntament  amb el Centre Parroquial de Sarrià. 

 

Dimecres 5 21.00 h Sopar a la fresca . Al carrer Cornet i Mas. 
 
Dijous 6 19.30h a Projecció de dues pel·lícules de Cinema de Muntanya  de Torelló. 
 21.30h Al Teatre de Sarrià. 
 
 

Diumenge 9 9.15h a XVI Caminada Popular  per la serra de Collserola. 
 12.15 h   

 
Més informació a Secretaria o al programa de festes  de Sarrià. 

CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 
 



 
4  Camí de Ronda, de Cadaquès a Port lligat. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

11  Coneixem Barcelona. Visita guiada a la casa de les Punxes.  
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.     

 

18  Sortida Boletada a Vilanova de Sau. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

20  Reunió de la comissió del centenari. 
                       A les 19.30h al nostre local social.  
                              

23     Sortida  de Mura – La Mata – Mura. 
  Sortida de tot el dia. 

 

25  Coneixem Barcelona. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
  

29 o 30  Castanyada a Muntanyola (Osona). Casa de colònies la Roca de Muntanyola.    
Data límit d’inscripció fins al dilluns 24 d’octubre.  

  Dissabte, 29: Sortida i excursió. A la nit celebrarem la Castanyada.  
Diumenge, 30: visita cultural. 

 
 

. 

 
 
 
 
 

NOTES INFORMATIVES 
 

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 9 d’ octubre l’entitat organitzarà la XVI Caminada Popular per la Serra de Collserola . Tots els 
socis que vulguin col·laborar en l’organització de la caminada es podran inscriure al tauler d’anuncis. 
Recordeu que el dimarts 22  de setembre, a les vuit del vespre, hi ha la reunió de col·laboradors.  
 
 
 

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. 

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.  
 


