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Activitats de Juliol i Agost de 2017

Juliol
Dissabte 15 i
Diumenge 16

Excursió de dos dies a Meranges.
Nit al refugi de Malniu i ascensió al Puigpedrós (2914 m.)

Divendres, 21

Sopar de fi de curs al centre de l’Entitat.
Fideuà, amanida, gelat de vainilla i begudes.
Preu: 10 euros
Data límit per fer la inscripció: 17 de juliol (al taulell del centre)

Agost
Dimarts 1 al
Dimarts 15

Acampada d’estiu al càmping Les Contioles
a 930 m. d’altitud i a 3 km de Ribera de Cardós.
Inscripcions al taulell del centre.

Us recordem que l’Entitat romandrà tancada del 28/07 al 27/08
ambdós inclosos

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’estan enviant des 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.

19a Copa Catalana de marxes tècniques
2 de setembre

16a Marxa Nocturna de Regularitat
Centre Excursionista d'Avinyó
8 d'octubre
20a Marxa Dufour
Club Excursionista Reddis
15 d'octubre
54a Marxeta Sistema Dufour
Centre Excursionista Molins de Rei
12 de novembre 40a Marxa de Regularitat de les Terres de Lleida
Centre Excursionista de Lleida
19 de novembre 63a Caminada de Regularitat per Muntanya
Centre Excursionista de Badalona
26 de novembre 54a Marxa d'Orientació i Regularitat "El Cuc"
Sistema Cuc / Dufour / Descripció
Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà

Consulteu el tauler d’anuncis i la 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.
www.elsblaus.cat/calendari

