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Activitats de març i abril de 2016 

 
 
 

Març 
 
 

1  Sortida al Castell de Torre Baró. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

6  Els castells de la Segarra en bicicleta. Per les terres d’antics guerrers i senyors 
feudals.  

  Sortida de Sarrià camina. 
 

8  Sortida del senglar, a l’Argentera. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

13  Descobrim Santa Maria de Cervelló. A l’altre banda del Llobregat i als peus del Garraf.  
  Sortida de Sarrià camina. 
 

15  Visita al Parlament de Catalunya, i després coneixerem el Parc de la Ciutadella. 
Organitzada per la vocalia de Cultura. 

 

20  Sortida per mesurar la IV Marxa dels Monestirs. 
  Organitza la vocalia d’esports. 
 

29  Sortida Cultural a la Sagrada Família. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 
 

Abril 
 
 

5  La Sèquia de Manresa, 3a Part. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

10  Descobrim Mura. Baumes i coves als peus de Sant Llorenç del Munt. 
  Sortida de Sarrià Camina. 
 

17  Sortida Cultural al Monestir de Pedralbes. 
  A càrrec de la secció de cultura. 
 
18 al 24 Festes de la Patrona d’Els Blaus.  
  Consulteu el díptic de les festes o el web del Centre.   
 

30 i 1  Cap de setmana per la Serra de Prades.  
Ruta de dos dies a peu (29 km),  visita a la fira medieval del poble de Montblanc i al 
monestir de Poblet, on farem nit. 
Cal fer la inscripció abans del 25 d’abril, per reservar l’Alberg.  

 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 

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



NOTES INFORMATIVES 
 
 

Projeccions   

A partir del 13 de gener, cada dimecres a les vuit del vespre es projectaran pel·lícules de Laurel i 
Hardy  (“El Gordo y el Flaco”) al nostre local social. 

 

Llicència federativa 

Ja estem tramitant les llicències federatives del 2016. 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 regulació 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. 
 
 

Sostenibilitat  

Com a mesura de sostenibilitat, per reduir la despe sa 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 en què indiquin en l’assumpte: “Vull 
rebre els comunicats per correu electrònic” i facin constar en el cos del missatge el següent: 

— Nom 
— Cognoms 
— DNI 
— Adreça electrònica on vulguin rebre la comunicació. 

Més informació   

Consulteu al tauler d’anuncis o al nostre web  (www.elsblaus.cat) les activitats programades. 
Poden haver-hi canvis de dies o d’activitats. 


