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Activitats de juliol i agost de 2013 

 
 
Juliol 
 
6 i 7  Sortida al pic de Costa Cabriolera (2.604 m). Puntuable per als 41 cims comarcals. 
  Inscripcions prèvies per reservar el refugi abans del dia 28 de juny. 
 
13   Acte festiu a Castelldefels . Trobada recordatori de l’enderrocament del xalet del 

Centre l’any 1992. 
Trobada a les 10 del matí, banyada general i jocs de platja. A les 2 del migdia, dinar.    
Més informació al tauler d’anuncis del Centre. 

  

 21  Sortida per la Serra de Collserola. 
  Itinerari de la caminada Popular 2013. 
  
Agost 
 
 

Del 27 de juliol al 15 d’agost 
 
Campament d’estiu al càmping les Contioles (Ainet de Cardós). 
Per a més informació a la Vocalia d’Esports. 
 
 
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 poseu-
vos en contacte amb la Secretaria del Centre. 

S’inicia el concurs per fer el logotip del nostre centenari. Hi haurà temps fins l’Abril del 2014, per les 
festes de la patrona. Pròximament farem la normativa i la publicarem al web del centre.    
 

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.  
 

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.  
 

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

Fem saber que el campament d’estiu del 2013 es farà del 27 de juliol al 15 d’agost a Ainet de Cardós, 
a la vall de Cardos. Les persones interessades poseu-vos en contacte amb la Vocalia d’Esports. 

 
 

L’ENTITAT ROMANDRÀ TANCADA DEL 30 DE JULIOL AL 31 D ’AGOST 

 

BONES VACANCES 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 


