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Activitats de novembre i desembre de 2016 
 

Novembre 
 

2  Visita a la Colònia Güell i Cripta de Gaudí.  
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

6  Excursió en bicicleta de Barcelona a Mataró, pel camí de la costa. 
Sortida conjunta amb el CP de Sarrià. 
 

8  Les Gorges de la Fou (França) 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

13 Sortida a Mura - La Mata - Mura. 
 Sortida de tot el dia, cal portar esmorzar i dinar. 
 

15  Coneixes Barcelona? - Parc Natural del Llobregat. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

20  Coneguem els Cingles de Bertí. 
Sortida conjunta amb el CP de Sarrià. 

 

22  Mines de plom de Bellmunt del Priorat. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 

29  Coneixes Barcelona?  - Visita a la Barcelona Romana 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

   

Desembre 
 

4   Sortida per la Serra de Collserola  
  De Montcada i Reixac al Baixador de Vallvidrera (17 Km). 

(Activitat subjecta a un mínim d’inscrits degut al Pont) 
 

18  46è Pessebre Itinerant del Centre Excursionista Els Blaus. 
De Sant Llorenç Savall a Matadepera, per la Vall d'Horta, la Canal de Santa Agnès, 
La Mola de Sant Llorenç del Munt i el camí dels Monjos.  

 Per a més informació, contacteu amb la Vocalia d’Esports o al web del Centre. 
Sortida conjunta amb el CP de Sarrià. 
  

31   Festa i sopar de fi d’any al nostre local social. 
Per a més informació, veure tauler d’anuncis del Centre.  

  Inscripcions fins el dia 23 de desembre.  
    

 

Els números de la loteria de la Grossa de Cap d’Any són:  
 

11020 - 11021 - 11022 – 11023- 67158 
 

 
 

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

. 

 

CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 
 

Consulteu el tauler d’anuncis i el web del Centre (www.elsblaus.cat) per veure horaris i tota la informació de 
les activitats que s’organitzen o possibles canvis d’última hora.  
 



 

NOTES INFORMATIVES 
 

Llicència federativa 

Recordeu que a partir del 15 de desembre ja es podran tramitar les llicències federatives del 2017. 
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 normativa sobre les llicències i assegurances esportives que es va establir amb el 
Decret 58/2010, des de l’1 de gener de 2015 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 per el dia de l’activitat.  
 
 
 
 

Associació de pessebristes de Barcelona 
 

Formació per a la realització de Pessebres – 2016. L'Associació de Pessebristes de Barcelona ens 
ha informat dels cursos que anualment realitzen pel progrés i la millora del pessebrisme. Tots els que 
pugueu estar interessats us podeu inscriure des d'avui mateix. Podeu consultar la nostra web. 
 
 
 
 
 

Sostenibilitat  

Com a mesura de sostenibilitat, per reduir la despesa de paper i el cost econòmic que suposa, els 
fulls informatius i altres comunicacions, no oficials, s’enviaran a partir del gener de 2017, per 
correu electrònic. Els socis que vulguin continuar rebent les comunicacions en paper que ho facin 
saber a secretaria. Per altra banda, qui hagi canviat la seva adreça electrònica o qui ens la vulgui 
fer arribar, ens ho pot comunicar a secretaria@elsblaus.cat indicant Nom i Cognoms, DNI i 
l’adreça electrònica. 

 
 

Comissió del centenari  
 

La Comissió del Centenari, està en marxa i ha començat a formar equips de treball de cara a les 
activitats previstes. Des d’aquí fa una crida a tots els socis actius i grans, però en especial als més 
joves, per col·laborar amb la organització del nostre centenari. Els interessats poseu-vos en contacte 
amb la secretaria del Centre. 
 
 
 


