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Setembre 

Dimarts 5   Visita la presó “La Modelo”. 
 
Dilluns 11 Participació a la concentració de la Diada per l’ 11 de setembre  
 
Dimarts 12      Excursió a Folgueroles - Vic (Camí del Bisbe) 
 
Dimarts 19   Visita de la Barcelona nocturna i criminal.  
  
Dimarts 26 a   Excursió a St. Joan de la Penya-Leyre-Monestir de Pedra 
Dimecres 28 
 
Dijous 21    Reunió amb els col·laboradors de la caminada popular per organitzar-ne les 

tasques. 
     A les vuit del vespre al nostre local social. 
 
 

Octubre 

Festa Major de Sarrià 2017, del 30 de setembre al 8 d’octubre 

Activitats organitzades pel Centre Excursionista Els Blaus per la Festa Major 
 
Dissabte 30 10.00h a 13.00h Sortida cultural per Sarrià. A càrrec de Marc Beramendi.  
 
Diumenge 1 10.00h a 14.00h XIV Trobada de Plaques de Cava. A la plaça de Sarrià. 
 19.00h a 20.30h VIII Milla de Sarrià, pel torrent de les Monges. 
  Organitzada conjuntament amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 
Dilluns 2 19.00h a 21.00h Inauguració de l’exposició “Fotografia i poesia” Exposició de 

fotografies relacionades amb la poesia. 
 
Dimecres 4 19.30h a 20.30h Making of - Estels i ermites de Collserola presentat per Mariano 

Pagès qui exposarà el procés creatiu de les fotografies nocturnes.  
 21.00h a 23:30h Sopar a la fresca. Al carrer Cornet i Mas. 
 
Divendres 6 19.00h i 20.00h Projecció de dues pel·lícules de Cinema de Muntanya de Torelló.    

Es projectaran dues pel·lícules en sessions continues. Al Teatre de 
Sarrià. 

 
Diumenge 8 09.15h a 13.00h XVII Caminada Popular per la serra de Collserola. Sortida des de 

la Plaça Pep Ventura de Vallvidrera. 
 

Més informació a Secretaria o al programa de festes de Sarrià. 
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Dimarts 3  Visita del Museu Agbar de les Aigües 
 
Dimarts 10  Excursió a Solsona - Olius  
 
Dimarts 17  Visita del Museu Seat (cotxes històrics) 
 
Diumenge 22  Excursió a la Floresta - La Rierada - Molins de Rei.  
   Sortida matinal de Sarrià Camina. Tornada amb el tren de rodalies. 

 
Dimarts 24  Sortida a buscar bolets pels voltants de Ripoll  
 
Diumenge 29   Excursió a Puig-reig i els seus voltants. Sortida de tot el dia 
 
Dimarts 31     Passeig per Barcelona.  

A la nit celebració de la Castanyada a Els Blaus 
 

 
. 

 
 
 

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. 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. 

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. 
 
 

Caminada Popular  

El 8 d’ octubre l’entitat organitzarà la XVII Caminada Popular per la Serra de Collserola. Tots els 
socis que vulguin col·laborar en l’organització de la caminada es podran inscriure al tauler d’anuncis. 
Recordeu que el dijous 21 de setembre, a les vuit del vespre, hi ha la reunió de col·laboradors.  
 
 
 

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. 
 
 
 

Des d’aquí el Centre Excursionista Els Blaus se suma al condol per les víctimes dels 
atacs a Barcelona i Cambrils que van tenir lloc el passat 17 d’agost.  

Consulteu el tauler d’anuncis i el 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.  


