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Activitats de maig i juny de 2013
Maig
7

Sortida a Flaçà, Girona.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

9

Reunió per explicar a tots els col·laboradors de la Marxa dels Monestirs les tasques
que caldrà fer el dia de la Marxa.
A dos quarts de vuit del vespre a la sala gran del Centre.

12

I Marxa dels Monestirs, de Pedralbes a Sant Cugat del Vallès.
Sortida a les 8.30 h del matí de la plaça del Monestir de Pedralbes.

21

Sortida al Montcau.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

24 i 25

V Pujada de Sarrià a Montserrat. 50 km de marxa nocturna, amb controls de suport al
llarg del recorregut i autocar de tornada.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià i Cau de Sant Ignasi.

Juny
2

49a Festa de la Cançó de Muntanya a Ripoll, capital de la cultura popular de l’any
2013. Hi participaran els nostres cantaires.
Sortida en autocar de Sarrià a Ripoll. Cal inscripció prèvia.

4

Sortida a les mines de Gavà.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

9

Descobrim el Montseny: els pous de neu de les Agudes.
Pujada al turó de l’Home i a les Agudes, puntuable per als 41 cims comarcals.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.

.
18 i 19

Sortida pel Priorat. Pujada al cim de la Roca Corbatera, el més alt de la comarca,
puntuable per als 41 cims comarcals.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

28

Revetlla de Sant Pere. Caminada nocturna de Sarrià fins a Sant Pere Màrtir.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.
Inscripcions prèvies a les secretaries de les entitats organitzadores.

29 i 30

Sortida al pic de Costa Cabirolera (2.604 m). Puntuable per als 41 cims comarcals.
Inscripcions prèvies per reservar el refugi abans del dia 14 de juny.

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

NOTES INFORMATIVES
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. Interessats poseuvos en contacte amb la Secretaria del Centre.
Ja han estat editats i posats a la venda els llibres de 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.

Ja tenim el veredicte del concurs per al disseny de la caràtula del nou carnet de soci d’Els Blaus. La
guanyadora és l’Anna Castells. Pròximament es faran els carnets nous.

No oblideu de tramitar per la vostra seguretat la llicència de la FEEC del 2013.

Malgrat el mal temps que ens ha fet per les festes de la Patrona i els actes que s’han hagut
d’anul·lar, us donem les gràcies per la vostra participació.
Cal destacar la presentació del llibre a càrrec de Rafel Piera, la projecció de diapositives de Mariona
Sitges, el llibre de Frederic Bou, el campionat de Rummikup, el sopar de bufet lliure, la cantada del
grup de cantaires, el sopar concert, el cinema, l’esmorzar de germanor, l’entrega de premis de
constància i ensenyes d’or i argent.

Recordeu que el proper dia 12 de maig Els Blaus i la revista Crònica de Sarrià organitzen la I Marxa
dels Monestirs. Com sempre necessitarem la vostra col·laboració per al dia de la caminada en
l’organització.
Recordeu que el dia 2 de juny Els Blaus organitza la 49a Festa de la Cançó de Muntanya a Ripoll.
Teniu la llista per fer les inscripcions al tauler d’anuncis de l’entitat. Us hi esperem a tots.
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 dir: Vull rebre
els comunicats per correu electrònic.

Fem saber que el campament d’estiu del 2013 es farà del 2 al 15 d’agost a la Vall d’Aran, a prop de
Viella. Les persones interessades poseu-vos en contacte amb la Vocalia d’Esports.

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

