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Activitats de juliol i agost de 2014
Juliol
5i6

Descobrim els Ports de Beseit.
Dos dies i una nit de refugi.
Puntuable per als 41 cims comarcals.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.

10

Reunió de valoració de la Marxa dels Monestirs 2014 i propostes per a l’organització
de la Marxa del 2015.
Trobada al local social a dos quarts de vuit.

12

Acte festiu a Castelldefels.
Trobada recordatori de l’enderrocament del xalet del Centre l’any 1992.
Trobada a les 10 del matí davant de l’antic xalet, banyada general i jocs de platja.
Finalitza a les 2 del migdia. Més informació al tauler d’anuncis del Centre.

27

Sortida a Sadernes. Entre sant Aniol i el salt del Brull.
Més informació al web del Centre o a la Vocalia d’Esports.

Agost
26 de juliol a 16 d’agost

Campament d’estiu 2014
Càmping Verneda, a Eth Pònt d’Arròs, Vielha.

http://www.campingverneda.com/ca/camping.php - info@campingverneda.com
Ctra. N-230, km 171
25537 Pont d’Arròs (Lleida)
Tel. 973 64 10 24. Mòbil 606 756 393

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

L’ENTITAT ROMANDRÀ TANCADA DE l’1 AL 31 D’AGOST, AMDÓS INCLOSOS.

BONES VACANCES

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 voleu 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. Les persones que hi
estigueu interessades 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. Les persones interessades 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.

Bases per al logo del centenari
1. Hi poden participar tant socis com simpatitzants.
2. S’ha de presentar en format DIN A5 (cal tenir en compte que després es reduirà per utilitzar-lo en la
mida de segell de carta), dins d’un sobre tancat amb les dades de qui el presenta.
3. Hi ha de sortir l’escut actual del Centre Excursionista Els Blaus.
4. Hi ha de constar el número 100 o la paraula Centenari.
5. La data màxima per a la presentació és el dia 6 d’octubre de 2014.
6. Els logos seran exposats a la sala gran d’Els Blaus del 7 d’octubre al 31 de desembre, on es podran
anar fent les votacions per escollir el guanyador.
7. Les votacions les faran els socis del Centre Excursionista Els Blaus per llista nominal.
8. El logo guanyador es comunicarà durant el mes de gener de 2015. Es farà entrega d’un obsequi al
guanyador en les festes de la Patrona de 2015.
Molts d’ànims i sort a tots.
Comissió del Centenari

