
 

Novembre 

Diumenge, 5 Sortida a buscar bolets. 

Dimarts, 7 Itinerari “Les emboscades a Olost”  (al Lluçanès). 

Dijous, 9 Visitem cotxes històrics al museu de la SEAT. 

Divendres, 10 Projecció de fotografies de dos indrets fantàstics: Islàndia i 
Finlàndia per part dels socis: Anna Montoliu i Txema Guillem. A les 
20.30 h, duració total: 45 min. 

Dimarts, 14 Visita a la catedral de Barcelona. 

Diumenge, 19 Sortida a Serra de l’Obac- Puig de l’Agulla. 
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el C.P. de Sarrià. 

Dilluns, 20  Campionat de Tennis Taula.  
Del 20 de Novembre al 4 de desembre.  

Dimarts, 21 Caminada Tavèrnolas a Sant Feliuet de Savassona. 

Divendres, 24 Maridatge de Vins i Formatges Francesos a les 21 h., a càrrec de 
Phillippe i Clara.  

Diumenge, 26 Sortida BTT. Sarrià – El Prat de Llobregat 
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el C.P. de Sarrià. 

Dimarts, 28 Visita al Parc Güell. 

Desembre 

Dimecres, 13 BCN Nocturna i Criminal. L’altra ciutat vella. 
Per la vocalia de Cultura, amb col·laboració amb CultRuta. 

Diumenge 17 47è Pessebre Itinerant: Matadepera - Sant Quirze del Vallés. 
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el C.P. de Sarrià. 

Dimecres 20  Torronada i Cançons de nadal a les 19.30 h. 

Diumenge 31  Festa de cap d’any. 

 

Activitats de novembre i desembre de 2017 

CENTRE EXCURSIONISTA 

ELS BLAUS 
CREU DE SANT JORDI – MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA 
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C/Cornet i Mas, 15 – 08017 Barcelona – telèfon 93 203 12 28 – secretaria@elsblaus.cat –  www.elsblaus.cat – CIF: G-58908997 

Consulteu el tauler d’anuncis i el web del Centre (www.elsblaus.cat) per veure horaris i tota la informació 
sobre les activitats i possibles canvis d’última hora. 



 

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 

Llicència federativa 

Recordem a tots els socis federats, que les llicencies federatives de l’any 2017 finalitzen el 31 
de desembre. Possiblement a meitat de desembre ja es podran tramitar les noves llicencies del 
2018.  

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.  

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 d’Els Blaus 

La Comissió del Centenari i els diferents equips de treball en la organització de les activitats 
previstes, estan en funcionament.  Es fa una crida a tots els socis, per col·laborar amb la 
organització del nostre centenari. Els interessats poseu-vos en contacte amb la secretaria del 
Centre. 
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