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Activitats de novembre i desembre de 2014
Novembre
1i2

Castanyada a Camprodon. Casa de colònies Torre del Coll.
Data límit d’inscripció fins al dilluns 27 d’octubre. Per a més informació, a la Vocalia
d’Esports.
Dissabte 1: Sortida i excursió. A la nit celebrarem la Castanyada.
Diumenge 2: visita cultural.

4

Sortida a Malanyeu - El Grau - font de les Travesses - Malanyeu.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

16

61a Caminada de Regularitat per Muntanya.
Organitzada pel Centre Excursionista de Badalona.

17

Reunió de la Comissió del Centenari.
A les vuit del vespre al nostre local social.

18

Sortida a la Fageda d’en Jorda.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

23

Coneguem la Serralada de Marina. Sant Pere de Reixac, el germà petit de Montcada.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.

30

51a Marxa d’Orientació i Regularitat “El Cuc”.
Organitzada per la Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà de Llobregat.

Desembre
2

Sortida de Sitges a Vilanova i la Geltrú (sortida en tren).
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

6 al 8

Sortida a determinar.

13 i 14

44è Pessebre Itinerant del Centre Excursionista Els Blaus.
De Moià a Monistrol de Calders.
Sopar, dormir, esmorzar i dinar de diumenge a la casa de colònies El Xaloc.
Data límit d’inscripció fins al 5 de desembre de 2014 (per reservar la casa de
colònies). Per a més informació, a la Vocalia d’Esports o al web del Centre.

16

Sortida a la carretera de les Aigües.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

17

Cantaires d’Els Blaus. Recital de cançons nadalenques i torronada.
A dos quarts de vuit del vespre al nostre local social.

21

Coneguem Collserola. Les fonts de l’entorn de Sant Cebrià d’Horta.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.

31

Festa de fi d’any al nostre local social.
Per a més informació, a Secretaria.
Els números de la loteria de la Grossa de Cap d’Any són:
11020 - 11021 - 11022 - 11023

La Junta Directiva us desitja bon Nadal i un millor Any Nou

NOTES INFORMATIVES
Cava a la venda
Tenim a la venda cava de la XI Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava de Sarrià. El cava és el Brut
Reserva Arrels Montau de Sadurní.
Preu: 6 euros

Llicència federativa
A mitjan mes de desembre ja es podran tramitar les llicències federatives per a l’any 2015. Recordem
que a Els Blaus fem aquesta gestió directament amb la FEEC, i en només deu 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.

Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades
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. Podeu veure el calendari de marxes al nostre web o en el full informatiu. Animeu-vos-hi.

Comissió del Centenari
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 poseuvos en contacte amb la Secretaria del Centre.

Història cronològica i gràfica d’Els Blaus
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.

41 Cims
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.

Sostenibilitat
Com a mesura de sostenibilitat, per tal de reduir la despesa de paper i el cost econòmic que
suposa, la junta a proposat d'enviar els fulls informatius i altres comunicacions per correu electrònic.
Per tant, tots aquells socis que es vulguin sumar a la mesura i escullin rebre per les comunicacions
d'aquesta manera han de fer arribar un correu electrònic a secretaria@elsblaus.cat indicant en el
assumpte: Vull rebre els comunicats per correu electrònic, i fent constar en el cos del missatge el
següent:
- Nom
- Cognoms
- DNI
- Adreça electrònica on rebre la comunicació

Més informació
Consulteu al tauler d’anuncis o al nostre web les activitats programades. Poden haver-hi canvis de dies
o d’activitats.

