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Activitats de març i abril de 2017
Març
Diumenge, 5

Coneguem el Garraf, Excursió en bicicleta
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el CP de Sarrià.

Dimarts, 7

Visita al Museu de Badalona
Visita cultural a les restes de Baetulo.

Diumenge, 12

Sortida de tot el dia per Rellinars del Vallès
Per el Serrat dels Ginebres. Sortida de tot el dia.

Dimarts, 14

Coneguem la Mola (Tarragonès)
Dinar senglar a l’Argentera. Sortida de tot el dia.

Diumenge, 19

Visita Cultural al Monestir de Pedralbes
La visita inclou la porta del Pavellons Güell i els jardins del Palau Reial.

Dimarts, 21

Visita al refugi antiaeri de Sant Adrià del Besòs
Vestigis del bombardejos de 1938 al pla del Besòs.

Diumenge, 26

Coneguem Sant Miquel d’ Olèrdola
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el CP de Sarrià.

Dimarts, 28

Excursió de Tavertet a Rupit
Sortida de tot el dia.

Abril
Diumenge, 2

Coneguem Puig-reig i els seus voltants
Sortida de tot el dia

Dimarts, 4

Visita al refugi antiaeri de la Plaça del Diamant
Vestigis de la guerra civil al cor de Gràcia.

Diumenge, 9

Visita al Monestir de Sant Cugat
Recorregut modernista i medieval pel carrers de Sant Cugat

Del dilluns 10
al dijous 13

Travessa de Prades a Molló passant pel el Canigó
Data màxima de inscripció 31 de Març.

Dimarts, 18

Visita guiada a la Casa Milà (La Pedrera)
Itinerari Modernista per Barcelona amb visita a la Casa Milà.

Diumenge, 22

Caminada nocturna a l’Observatori Fabra
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el CP de Sarrià.

Dimarts, 25

Visita guiada a la Seu Vella de Lleida i la Fortalesa ibèrica dels Vilars (Arbeca)
Sortida de tot el dia.

Del dilluns 24
Al diumenge 30

Festes de la Patrona d’Els Blaus
Consulteu el díptic de les festes o el web del Centre

Dissabte, 29

Sortida Intraurbana pels parcs de Sarrià
Activitat inclosa en les festes de la Patrona
www.elsblaus.cat/calendari

NOTES INFORMATIVES
Llicència federativa
Ja es poden tramitar les llicències federatives del 2017. 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 de la web del centre. Per a més informació contacteu
amb la Vocalia d’Esports.

Sostenibilitat
Com a mesura de sostenibilitat, per reduir la despesa de paper i el cost econòmic que suposa, els
fulls informatius i altres comunicacions s’enviaran a partir del gener de 2017, per correu electrònic.
Els socis que vulguin continuar rebent les comunicacions en paper que ho facin saber a secretaria.
Per altra banda, qui hagi canviat la seva adreça electrònica o qui ens la vulgui fer arribar, ens ho
poden comunicar a secretaria@elsblaus.cat indicant Nom i Cognoms, DNI i l’adreça electrònica.

Comissió del centenari
La Comissió del Centenari, està en marxa i ha començat a formar equips de treball de cara a les
activitats previstes. Des d’aquí es fa una crida a tots els socis actius i grans, però en especial als més
joves, per col·laborar amb la organització del nostre centenari. Els interessats poseu-vos en contacte
amb la secretaria del Centre.

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, TOTS 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 pel dia de l’activitat.

Pla estratègic 2017-2021
La Junta directiva ja disposa del pla estratègic pels anys de mandat. Aquest pla conté les principals
línies d’actuació de l’entitat pels propers 5 anys.
Es pot consultar el Pla estratègic a la web del centre.

Copa Catalana de Marxes
02/03 59a Marxa d'Orientació per Descripció
Agrupació Excursionista Talaia
02/09 16a Marxa Nocturna de Regularitat
Club Centre Excursionista d'Avinyó
15/10 54a Marxeta
Centre Excursionista Molins de Rei
19/11 63a Caminada de Regularitat per Muntanya
Centre Excursionista de Badalona

30/04 67a Marxa d'Orientació i Reg. per muntanya
Club Excursionista de Ripoll
08/10 20a Marxa Dufour
Club Excursionista Reddis
12/11 40a Marxa de Reg. de les Terres de Lleida
Centre Excursionista de Lleida
26/11 52a Marxa d'Orientació i Regularitat "El Cuc"
UEC Cornellà de Llobregat

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

