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Activitats de març, abril i maig de 2014 
 
 

Març 
 

4  Sortida als cingles de Vallcebre. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

7  Assemblea General Ordinària.  
  Per a més informació dirigiu-vos a la Junta Directiva. 
    

16  Coneguem la serra de Marina : Sant Mateu del Bosc, a Premià de Dalt.  
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 

18  Sortida a Banyoles.  
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
  

23  56a Marxa d'Orientació per Descripció. 
  Agrupació Excursionista Talaia 
  Puntuable per al campionat de Catalunya. 
   

25  Debat obert de l’Assemblea Nacional Catalana . 
  «Per què una Catalunya independent?» 
  A dos quarts de vuit al nostre local social. 
         

Abril 
 

1  Sortida a Puigcercós . 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
  

6  Descobrim els cingles de Bertí . 
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 

 

13  Sortida per la serra de Collserola. 
  Camins per a organitzar la caminada popular del 2014. 
 

18 al 21 La travessa dels Països Catalans, de Salses a Guardamar. 
1a etapa, dividida en quatre dies, que anirà de Salses a Prada de Conflent . 

1r dia : Desplaçament de Barcelona a Salses, visita per la ciutat i caminada fins al 
poble de Ribesaltes, 9,1 km aproximadament. 

2n dia : De Ribesaltes a Millars, 21,4 km. 

3r dia : De Millars a Vinçà, 16,6 km. 

4t dia : De Vinçà a Prada, 9,7 km i el desplaçament cap a Barcelona. 

Més informació al web del Centre o a la Vocalia d’Esports. 

 22 al 27 Festes de la Patrona. 
    Consulteu el díptic de les festes o el web del Centre.   

 

 27   66a Marxa d'Orientació i Regularitat per muntanya 
    Club Excursionista de Ripoll. 

  Puntuable per al campionat de Catalunya. 
 

28  Reunió amb tots els col·laboradors de l’organització de la II Marxa dels Monestirs. 
  A dos quarts de vuit del vespre al nostre local social. 
 

29   Del Santuari del Miracle a Su. 
   Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 



Maig  
 

3 i 4  Sortida al puig de Dòrria (2.548 m). 
  Inscripcions prèvies per fer la reserva del refugi Corral Blanc. 
  Més informació al web del Centre o a la Vocalia d’Esports.  
 

5   Reunió de la Comissió del Centenari, a dos quarts de vuit del vespre. 
                       Si esteu interessats a formar-ne part, us hi esperem. 
 

6  Guissona. Visita a Bon Àrea. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

11  II Marxa dels Monestirs . Del monestir de Pedralbes al monestir de Sant Cugat. 
  Caminada popular amb regularitat. 
 

13  Puigsou (Rocacorba).  
Cim més alt del Gironès, puntuable per als 41 sostres comarcals. 

 

16 i 17  Pujada de Sarrià a Montserrat  a peu. Sortida el divendres al vespre per caminar 
tota la nit i arribar a Montserrat a mig matí.  
Tornada amb autocar dissabte al migdia per tenir la resta del dia i diumenge per 
descansar. 
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià, Esplai Sant Ignasi i Escoltes 
del Pare Damián.  
 

18  55a Marxa de Regularitat. 
Grup Excursionista Campdevànol. 

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

NOTES INFORMATIVES 

Ja estem tramitant les llicències federatives del 2014. Recordem que a Els Blaus fem aquesta 
gestió directament amb la FEEC, i en només 10 minuts imprimim la targeta i ja esteu coberts. 

Podeu veure els preus i la cobertura de les diferents modalitats als Documents relacionats de les 
Notes informatives, de la pestanya ENTITAT. Per a més informació contacteu amb la Vocalia 
d’Esports. 

Després d’uns anys d’absència a la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades, hem decidit 
de tornar-hi. Si hi vols participar, podem fer equips de dues o tres persones per tornar a competir 
per la nostra entitat. Podreu veure el calendari de marxes al nostre web o en el full informatiu. 
Animeu-vos. 

La Comissió del Centenari fa una crida a tots els socis actius i grans, però en especial als més 
joves, per col·laborar amb la Comissió en el que serà l’organització del nostre centenari. Els 
interessats poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Centre.  
 

Tenim a la venda els llibres d’Història cronològica i història gràfica d’Els Blaus, a càrrec del nostre 
soci Rafel Piera. Els interessats a comprar-los en teniu una mostra a la Secretaria del Centre. 
  

 
 

L’assoliment dels 41 cims va per bon camí. Ja s’han fet més de 22 cims dels 39 que hi ha. 
Animem a tothom a seguir endavant per poder-los tenir tots fets abans del nostre centenari.  
 
 

Properament , qui vulgui rebre per correu electrònic els fulls informatius i altres comunicats que fa 
l’entitat ens pot fer arribar l’adreça de correu a esports@elsblaus.cat o portar-la directament al 
Centre i fer constar: Vull rebre els comunicats per correu electrònic.  
 

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


