
Salutació 
 

 

Benvolguts socis i sòcies, 

Com diu la dita, qui dia passa, any empeny. 

Des de la fundació del Centre Excursionista Els Blaus 
hem recorregut un llarg camí i en poc temps podrem 
celebrar tots plegats el nostre centenari.  

Ja fa temps que la comissió del centenari està 
treballant per, quan arribi el moment, oferir un munt 
d’activitats diverses als socis, sòcies, Sarrianencs i 
simpatitzants. 

Aquesta comissió està oberta a tothom. Si teniu idees, 
ganes de proposar coses, records a compartir o 
alguna cosa que ens pugui ajudar, us hi esperem!!! 
Hem de mirar de posar el nostre granet de sorra per 
aconseguir aquesta fita històrica.  

Aquest mes d'abril ens tornem a trobar amb tots 
vosaltres per celebrar les Festes de la Patrona per la 
Mare de Déu de Montserrat. 

Per gaudir tots junts, des de la junta hem organitzat 
xerrades, conferències, passejades, jocs, sortides a la 
natura i culturals, concerts i sopars i moltes altres 
activitats per totes les edats. 

Diumenge, tancarem les festes amb el ja tradicional 
esmorzar de germanor, seguit del repartiment de les 
insígnies d'or i d’argent a aquells socis i sòcies que 
porten amb nosaltres 25 i 50 anys respectivament i per 
finalitzar, amb una ballada de sardanes a la placeta 
d’Els Blaus. 

Us convidem a participar-hi i a gaudir-ne juntament 
amb altres socis, amics i simpatitzants. 

Rebeu una molt cordial salutació. 

El President 
Albert Arbós Arqués 

 
 

 
Dilluns, 24 
 
19.00 h   Inauguració de l’exposició del concurs de 

fotografia.  
Del dilluns 24 d’abril al 7 de maig. 
L’horari serà de 19h a 21h del vespre. 
Per a més informació, consulteu-ne les 
bases. 
 

20.00 h   Xerrada sobre “Turisme sostenible”. 
 A càrrec de Marc Beramendi, guia turístic. 
 
Dimarts, 25 
 
20.00h  Xerrada sobre “Com potenciar el teu 

rendiment esportiu amb la quiropràctica”. 
A càrrec de Mario Olarte, Soraya Delgado i 
Alessandro Conte, guanyadors del Concurs 
Mundial en l’àmbit de la Quiropràctica.   
 

Dimecres, 26 
 
19.00 h Sisè torneig de Rummikub. Sorteig i fases 

eliminatòries. 
Consulteu-ne les bases. 

 
20.00 h    El C.E. Els Blaus presenta al Teatre de 

Sarrià, la preestrena del Documental “La 
Pemba torna a Goli” (coproducció de 
Jopergon i TV3) amb l’assistència del seu 
director Josep Pérez.  
Narra la història sobre una xerpa de 
l’Himàlaia nepalès que viu a Catalunya i que 
torna a la seva aldea després de 20 anys.  
 

Dijous, 27 
 
19.15 h   Ofrena floral a la Patrona d’Els Blaus i 

cantada al Centre. Berenar per tothom.  
 
20.15h Missa a l’església de Sant Vicenç de Sarrià, 

dedicada a la nostra Patrona i a tots els 
socis i sòcies que ens han deixat. Especial 
record a Mossèn Ignasi. 

 
21.00 h    Passejada nocturna. Sortida a peu des de 

la Plaça de Sarrià.  
Itinerari: petit recorregut per la proximitat de 
la serra de Collserola. 
Portar sopar i lot, tornada sobre les 23.00 h. 

 

 
Divendres, 28 
 
19.00 h  Fase final del  torneig de Rummikub. 
 
21.30 h Tradicional sopar de bufet lliure. 

Degustació dels plats cuinats aportats pels 
socis i sòcies.  

     Votacions i lliurament de premis el mateix 
dia. 
Col·laboració de 3 euros (inclou pa, beguda,    
plats, gots, tovallons, coberts...). 

 
Dissabte, 29 
 
09.00 h  Sortida intraurbana pels parcs del nostre 

voltant: Parc Reventós, Sentmenat, 
l’Oreneta, Cervantes, Palau Reial, Santa 
Amèlia, Vila Sicilià i final a la Placeta d’Els 
Blaus.  
Inici a la Plaça de Sarrià.  
 

17.30 h  Tradicional partit de futbol entre solters i 
casats, en els camps de futbol de l’escola 
Salesians.  

   
21.00 h Sopar i concert, pa amb tomàquet i 

embotits i música en viu a càrrec de  Ricard 
Inglés Yuba i la seva guitarra.  
Col·laboració de 6 euros. 
 

Diumenge, 30 
 
10.00 h  Esmorzar de germanor.  

Es podrà escollir entre dolç i salat.  
Inscripcions fins dijous 27 d’abril. 

 
11.00 h Acte social de lliurament dels premis del 

concurs de fotografia, Rummikub i de les 
ensenyes d’or i d’argent. 

 
12.00 h  Ballada de sardanes a la placeta d’ Els 

Blaus, pel Quintet Terres de Marca.  
 Col·labora Taula d’Entitats de Sarrià. 
 
17.30 h  Tarda de cinema. A la mitja part, berenar 

infantil, juvenil i d’altres. 
 
 
 
 
 
 



BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 

1.  Hi poden prendre part tots els socis i sòcies del 
Centre i altres persones aficionades a la fotografia que 
ho desitgin. Cada concursant pot presentar un màxim 
de cinc fotografies (incloent-hi totes les categories); 
totes han de ser inèdites i no haver estat utilitzades en 
edicions anteriors. 

2.  Categories: 

A) Muntanya: en color, en blanc i negre, o retoc i/o 
muntatge digital. 

B) Lliure: en color, en blanc i negre, o retoc i/o muntatge 
digital.  

C) Sarrià: exclusivament en color; es descartaran els 
muntatges digitals. 

El jurat podrà canviar de categoria qualsevol imatge que 
consideri que no pertany a la categoria en què ha estat 
presentada. 

3.  El format de les fotografies ha de ser de 18 cm × 24 
cm, o 18 cm × 27 cm. 

4.  Les fotografies han d’anar reforçades amb un suport 
de cartolina de mida DIN-A4. 

5.  Al revers de cada fotografia hi ha de constar el títol, 
la categoria i les inicials de l’autor/a. Les obres han 
d’anar acompanyades d’un sobre tancat a l’exterior del 
qual han de constar tots els títols de totes les fotografies 
que presenti l’autor/a, i a l’interior hi ha d’haver una 
targeta en què figuri el nom i cognoms de l’autor/a, el 
domicili, l’adreça de correu electrònic, el telèfon i la data 
de naixement. 

6.  Les fotografies han de ser lliurades a: 
Centre Excursionista Els Blaus 
C/ Cornet i Mas, 15, baixos. 
08017 Barcelona 

7.  L’admissió de les fotografies es tancarà el divendres 
21 d’abril a les 20 hores. 

8.  La inauguració de l’exposició i la publicació del 
veredicte tindran lloc el dilluns dia 24 d’abril a les 19 
hores. L’exposició es clausurarà el diumenge dia 7 de 
maig. 

9.  El lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge dia 
30 d’abril a les 11h. del matí a l’estatge social del C. E. 
Els Blaus. 

10. Les fotografies presentades podran retirar-se a 
partir del dia 15 de maig, excepte les que hagin estat 
premiades, que passaran a ser propietat del Centre. 

11. S’entendrà que les fotografies que no es passin a 
buscar en el termini màxim de tres mesos passaran a 
ser propietat del Centre. 

12. El jurat estarà format per persones competents i la 
seva decisió serà inapel·lable. 

13. L’incompliment d’algun dels punts establerts en 
aquestes bases serà motiu pel qual el jurat es reserva 
el dret d’admissió de les obres. 

14. Obtindran premis les tres millors fotografies dels 
temes Muntanya i Lliure, i la millor del tema Sarrià. 

15. El C. E. Els Blaus no es fa responsable de la 
conservació de les obres. Tanmateix, prendrà les 
màximes precaucions per evitar-hi desperfectes. 

16. La participació en el concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

BASES DEL CONCURS DE BUFET LLIURE  
 

1. Per a participar-hi cal inscriure’s al tauler d’anuncis 
abans del dimecres 26 d’abril i especificar quin tipus de 
plat es farà: Dolç o Salat. 

2. La recollida de receptes es farà fins a mitja hora 
abans de l’hora del sopar. 

3. És imprescindible presentar la recepta escrita on 
consti el nom del plat, els ingredients i la seva 
elaboració, així com el nom de qui ha preparat el plat. 

4. Cada participant podrà presentar tants plats diferents 
com vulgui sempre que compleixi amb els punts 1, 2 i 3.  

5. A cada recepta que es presenti se li donarà una 
identificació per posar al plat i així facilitar les votacions.  

6. L’elecció dels millors plats tindrà lloc al finalitzar el 
sopar i es farà mitjançant la votació de tots els 
assistents. 

7. S’atorgaran dos premis: un per al millor plat “salat” i 
un altre per al millor plat “dolç”, les receptes 
guanyadores seran publicades al butlletí del Centre 
Excursionista Els Blaus.  

 
 

FESTES DE LA 
PATRONA 

 

 
 
 

Del 24 al 30 d’abril de 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE EXCURSIONISTA ELS BLAUS 
Cornet i Mas, 15. 08017 Barcelona 

Tel. 932 031 228 
www.elsblaus.cat 


