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Activitats de gener i febrer de 2017 
 
Gener 
 
 
10   Sortida al museu de les Rajoles (Esplugues del Llobregat).              

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
17   41 cims comarcals, sortida al Tossal de l’Infern (Pla d’Urgell).      
   Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
18   Presentació del Pla Estratègic de l’entitat 2017 a 2020. 
   A les 20.00h al local social.  
 
22   Festa Major d’hivern de Sarrià. Sortida intraurbana. 

Ruta dels Parcs. 
    
24   Visita guiada a l’Ajuntament de Barcelona. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
27   Sopar concurs de tapes.  

21.00h al local social (Consulteu bases a notes informatives). 
 
29     Coneguem Collserola, Els aqüeductes de Santa Maria de Montcada. 

Sortida conjunta amb el CP de Sarrià. 
 

31   41 cims comarcals, sortida al Puig de les Agulles (Alt Penedès).  
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 
 

Febrer 
    
7   Coneixes Barcelona? Els aqüeductes de Santa Maria de Montcada.  
   Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
    
12   Sortida pel Garraf. 
   Penya Riscla i Puig d’en Boronet per la cova negra i la cova Sant Llorenç. 
 
14   41 cims comarcals, sortida al Puig de la Barrina (Alt Camp) + Calçotada. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

19   Sortida per Collserola + Calçotada. 
   De Sarrià a les Planes.  
 
21                  Coneixes Barcelona? Carretera de les Aigües. 

Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
26   Les Franqueses del Vallès. 

Sortida conjunta amb el CP de Sarrià. 
 

28   Sortida de Tavertet a Rupit. 
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 

 
 
. 

 

 

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 

Ja es poden 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. 

Bases concurs de tapes. Preu 3 euros 
 

1. Cal portar tantes tapes com persones inscrites perquè tothom les pugui tastar, fins a un màxim de 15    
unitats. (si som més de 15 persones farem dos grups a l’hora de menjar i votar). 
 

2. Cada concursant anomena la tapa que porta i la presenta. 
    Tot seguit la passa a la resta de comensals. 
 

3. En acabar tothom puntua les tapes en una fitxa que es repartirà. 
    Es pot puntuar : 3 punts a una tapa 
 2, a una tapa 
 1, a una tapa 
 

4. Se sumen les puntuacions i es lliuren els premis als guanyadors. En cas d’empat guanya qui hagi             
obtingut més tresos, i si no es desempata, més dosos. Si continua l’empat es fa sorteig. 

 

5. Si som més de 15 persones farem dos grups amb igual nombre de  concursants i de vots.  Si fent 
dos grups un dels dos grups hi ha un membre més que a l’altre, després d’haver votat  i abans del 
recompte es traurà un vot l’atzar per tal que en els dos grups hagi votat el mateix nombre de persones 
i, per tant, la probabilitat de guanyar sigui la mateixa, independentment del grup de cadascú. 

 
 

Sostenibilitat  

Com a mesura de sostenibilitat, per reduir la despesa de paper i el cost econòmic que suposa, els 
fulls informatius i altres comunicacions 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 
poden 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 es 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. 
 

 
 
 

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, 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 per el dia de l’activitat.  


