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Activitats de gener i febrer de 2015
Gener
15

Reunió per a la Marxa dels Monestirs.
A dos quarts de vuit del vespre al local social.

18

Coneguem la Serralada de Marina: Sant Jeroni de la Murtra.
Sortida de Sarrià Camina.

20

Hivernal pels voltants de Puigcerdà.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

25

Sortida per Collserola.
De Vallvidrera a Molins de Rei, passant per la Rierada.

Febrer
3

Igualada. Museu del tren en miniatura.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

7i8

Hivernal a la Muga.
Sortida amb raquetes de neu, depenent de la quantitat de neu.

15

Coneguem el Garraf: Can Jaques (Begues).
Sortida de Sarrià Camina.

17

Sant Jaume de Frontanyà
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

27

Tradicional sopar de l’OP.
Informació i inscripcions al tauler d’anuncis.

Petit avanç del mes de març:
1

Sortida cultural al monestir de Pedralbes i els seus voltants.

3

Sant Medir.
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.

6

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

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

NOTES INFORMATIVES
Llicència federativa
Ja estem tramitant les llicències federatives del 2015. Recordem que a Els Blaus fem aquesta gestió
directament amb la FEEC, i en només 10 minuts s’imprimeix la targeta i s’inicia la cobertura.
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.

Assegurança obligatòria en activitats esportives de muntanya
A causa de la normalització en les llicències i assegurances esportives que es va dur a terme amb el
Decret 58/2010, a partir de l’1 de gener els participants en activitats organitzades pel Centre que
impliquin caminar per la muntanya han de disposar de la llicència federativa anual de la FEEC. Els qui
no disposin d’aquesta llicència hauran de contractar-ne una de temporal.

Teatre de Sarrià
El passat mes de desembre el Centre parroquial va inaugurar les noves butaques del seu teatre. El
Centre Excursionista ha apadrinat la butaca número 5 de la fila 9.

Marxa dels Monestirs
El proper mes de maig de 2015, l’entitat organitzarà la III Marxa dels Monestirs. Tots els socis que
vulguin col·laborar en l’organització de la Marxa es podran inscriure al tauler d’anuncis.

El web d’Els Blaus
El web del Centre s’ha anat modificant durant l’any 2014: s’han modificat seccions i se n’han creat de
noves. La Junta agraeix als socis la cessió de les fotos de les seves sortides. Amb l’objectiu de
promocionar les nostres activitats a través d’Internet, totes les seleccions de fotos publicades al
nostre web portaran incrustat el logotip del Centre.

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

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.

Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades
Després d’uns anys d’absència de 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. En breu el calendari de marxes del 2015 estarà disponible al nostre web o en el
full informatiu.
Animeu-vos-hi!

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

