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Activitats de març i abril de 2018

Març
Divendres 2

Tradicional Sopar de la OP

Diumenge 4

Visita al Monestir de Pedralbes amb un element modernista afegit: els
Pavellons Güell i els Jardins del Palau Reial.

Divendres 9

Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Diumenge 11

Sortida al Delta del Llobregat
Sarrià camina, sortida conjunta amb el C.P de Sarrià

Dimarts 13

Excursió pels voltants de Folgueroles a Vic.
Sortida de tot el dia

Diumenge 18

Sortida amb BTT a Sant Iscle de les Freixes
Sarrià camina, sortida conjunta amb el C.P de Sarrià

Dimarts 20

Visita guiada a la Casa Vicenç
Sortida matinal

Dimarts 27

Excursió pels voltants de Gósol al peu del Pedraforca.
Sortida de tot el dia

Abril
Dimarts 3

Visita guiada al Museu de la Seda
Sortida matinal

Diumenge 8

Sortida al Castell d'Olèrdola
Sarrià camina, sortida conjunta amb el C.P de Sarrià

Dimarts 10

Excursió pels voltants de Torelló
Sortida de tot el dia

Diumenge 15

Sortida cultural al Monestir de Sant Cugat i pels edificis modernistes

Dimarts 17

Passeig per la Barcelona maçònica
Sortida matinal

Dissabte 21 i
Diumenge 22

Cap de setmana per la Serra de Prades.
Ruta de dos dies a peu (33 km), visita a la fira medieval de Montblanc i al
Monestir de Poblet, on farem nit. (Cal fer la inscripció abans del 17 d’Abril,
per reservar l’alberg)

Dimarts 24

Excursió pel Sot del Bac (Figaró)
Sortida de tot el dia

Del Dilluns 23 al

Festes de la Patrona d´Els Blaus

al Diumenge 29

Properament rebreu el díptic de les festes.

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.

Calendari de les MARXES TÈCNIQUES I DE REGULARITAT (FEEC)
20a. COPA CATALANA
11/03/18

60a. Marxa d’Orientació per Descripció (Agrupació Excursionista Talaia)

18/03/18

44a. Marxa d’Orientació i Regularitat (Centre Excursionista d’Avinyó)

8/04/18
29/04/18
7/10/18

57a. Marxa d’Orientació (Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses)
68a. Marxa d’Orientació i Regularitat per Muntanya (Club Excursionista Ripoll)
55a. Marxeta - Sistema Dufour (Centre Excursionista Molins de Rei)

21/10/18

21a. Marxa Dufour d’Orientació i Regularitat (Club Excursionista Reddis)

11/11/18

41a. Marxa de Regularitat de les Terres de Lleida (Centre Excursionista de Lleida)

18/11/18

64a. Caminada de Regularitat per Muntanya (Centre Excursionista de Badalona)

25/11/18

55a. Marxa del Cuc (Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà)

CAMPIONAT DE CATALUNYA
30/09/18

18è Campionat de Catalunya de Marxes Tècniques i Regularitat – Sistema Dufour
– Descripció – Regularitat Lliure (Agrupació Excursionista Talaia)

Notes Informatives
Assegurança obligatòria en activitats esportives de muntanya
A causa de la normativa sobre les llicències i assegurances esportives establida pel Decret
58/2010, 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
A partir del dia 1 de gener Ja es poden tramitar les llicències federatives 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.
Les llicències es tramitaran dilluns, dimecres, i divendres de 19.30 h a 21.00 h.
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. Tots els carnets federatius
tramitats el setembre i fins el desembre d’aquest any, ja comptaran amb el preu per el últim
quadrimestre. 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.

