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Activitats de gener i febrer de 2018
Gener
Dimarts 2

Excursió a Tavèrnoles
Sortida dels Dimarts

Dimarts 9

Marxa nòrdica per Vallvidrera.
Sortida de la Plaça Pep Ventura de Vallvidrera a les 10.30 h.
Final previst a 13.30 h (Cal inscripció prèvia).

Diumenge 14

Marxa Nòrdica per Vallvidrera.
Sortida de la Plaça Pep Ventura de Vallvidrera a les 10.00 h.
Final previst a la 13.00 h (Cal inscripció prèvia).

Diumenge 21

Bàrcino, la Barcelona Romana
Secció cultura. (Cal Inscripció prèvia)

Dimarts 23

Visita al Parc de Bombers de Barcelona
Sortida dels Dimarts

Divendres 26

II Concurs de tapes.
Podeu consultar les bases a la pàgina web del Centre i a la taula d’anuncis

Diumenge 28

Sortida a Montesvall – Montcau
Sarrià camina (sortida conjunta amb el CP de Sarrià)

Dimarts 30

Visita al Parc Güell
Sortida dels Dimarts

Febrer
Diumenge 11

El Barri del Pi, el primer raval de la ciutat
Secció cultura. (Cal inscripció prèvia)

Dimarts 13

Excursió a Folgueroles
Sortida dels Dimarts

Diumenge 18

II Caminada a les Planes + Calçotada
Cal inscripció prèvia. Places Limitades

Dimarts 20

Visita a la Deixalleria de Mataró
Sortida dels Dimarts

Dimecres 21

Reunió de Vegueria del Barcelonès
Lloc: Al local social dels Blaus a les 20.00 h.

Diumenge 25

Sortida a Vallvidrera - Penitent
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el CP de Sarrià

Dimarts 27

Excursió a Gósol (Berguedà) . Sortida dels Dimarts

Consulteu el tauler d’anuncis i el web del Centre (www.elsblaus.cat) per veure horaris i més informació
sobre les activitats, així com possibles canvis d’última hora.

Avanç del mes de Març
Divendres 2

Tradicional sopar de la OP
Inscripció al tauler d’anuncis del Centre

Divendres 9

Assemblea General Ordinària

Notes Informatives

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

Llicència federativa
Des del dia 20 de desembre ja es poden tramitar les llicències federatives del 2018. 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.
L’horari per poder tramitar les llicències serà els dilluns, dimecres i divendres de 19.30 h a
21.00 h.
Podeu veure els preus i la cobertura de les diferents modalitats als documents relacionats de les
notes informatives de la pestanya ENTITAT de la web del centre. Per a més informació
contacteu amb la Vocalia d’Esports.

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’envien per correu electrònic des del gener de 2017.
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.

Altres informacions
Ja s'han obert les inscripcions pel proper Curs de Medicina i Socors de Muntanya que tindrà lloc
al Centre Excursionista de Catalunya a partir del dia 30 de gener de 2018. Les inscripcions és
podran realitzar des de el formulari a la web http://www.cursmsm.org.

