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Activitats de gener, febrer i març de 2013 

 
 
Gener 
 
8  Visita al museu d’Història de Catalunya. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.  
  
20  Coneguem Collserola, els tres turons (de Vallvidrera a la Floresta).  
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 
22  Visita guiada per Mercabarna.  
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
27  Pujada al Matagalls (1.697m).         

Puntuable per als 41 cims comarcals. 
  

Febrer 
  
5  Visita al museu del Traginer i de la pell a Igualada.  
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
7  Reunió de la comissió del centenari de l’Entitat. 
  Trobada a les 19.00h a els Blaus.    
 
8, 9 i 10 Esquiada a Andorra 2013. Sortida divendres dia 8 a les 8 del vespre.  

Més informació al tauler d’anuncis o al web del Centre.  Hi heura concurs de 
disfresses. 
Inscripcions fins al 4 de febrer. 
 

15  Tradicional sopar de l’OP. 
   Informació i inscripcions al tauler d’anuncis.  .  
 
17  Coneguem Collserola, de Moncada a Cerdanyola.   
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 

 
19  Passejada per Badalona i visita a la fabrica Anís el Mono. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
22   Assemblea General Ordinària.  
  Per a més informació dirigiu-vos a la Junta Directiva. 
 
24  Sortida al Pic de Dòrria (2548m). 
  Possible sortida amb raquetes de neu, depenent de la neu.   
 
Març  
    
5  Sortida de Montserrat a Collbató pel camí vell de la Santa Cova. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
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NOTES INFORMATIVES 

 

- Consulteu al tauler d’anuncis o per telèfon les activitats programades. Poden haver-hi canvis de 
dies o d’activitats. 

- Consulteu el web del Centre (www.elsblaus.cat) per tenir més informació de totes les activitats 
que s’organitzen. 

- Recordeu que ja s’estan tramitant les llicències de la FEEC del 2013  

- Recordem que el dia 7 de febrer, es tornarà a posar en funcionament la Comissió del Centenari. 
Tot els membres que en formàveu part, se us avisarà en breu, i qui s’hi vulgui afegir benvingut 
serà. 

- La nostra entitat, per al 2 de juny del 2013, organitza la Festa de la Cançó de Muntanya. En 
aquesta festa, hi participaran els nostres cantaires. Necessitem la vostra col·laboració per a 
l’organització. Qui hi estigui interessat que es posi en contacte amb la Junta Directiva.  
 


