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Activitats de març i abril de 2013 

 

Març 
  

2  Sortida per la serra de Collserola. 
  Itinerari dels monestirs. 
  

5  Sortida de Montserrat a Collbató pel camí vell de la Santa Cova. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

17  Descobrim la serra de Marina: el turó de Castellruf. Dólmens, poblat ibèric i castell de 
Santa Maria de Martorelles. 

  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.    
    

19  Santuari de la Salut.  
Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

23 i 24  Sortida al pic de Dòrria (2.548 m). 
 Inscripcions prèvies per reservar el refugi abans del dia 17 de maig.    

 

29, 30, 31 i 1 Consulteu al Centre possibles propostes de sortides.  
  

 

Abril 
 

3  El Puigventós (la sortida cau en un dimecres). 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

7  Sortida en bicicleta: de Barcelona a Sant Cugat per Cerdanyola. 
  Cap al Vallès travessant la serra de Collserola pel Forat del Vent. . 
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
   

14  Sant Sadurní de Gallifa. El punt culminant dels cingles de Gallifa. 
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 

15  Reunió per explicar a tots els col·laboradors de la “caminada dels monestirs”  les 
tasques que caldrà fer. 

 A dos quarts de vuit del vespre a la sala gran del Centre. 
 

16  Turó de l’Home (1.706 m) i les Agudes (1.706 m), cims més alts de la comarca del 
Vallès i la Selva. Puntuable per als 41 cims comarcals. 

  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

18  Reunió de la Comissió del Centenari. A dos quarts de vuit del vespre a la sala gran.  

21  Pujada a Sant Jeroni (1.236 m), cim més alt de les comarques de l’Anoia i del Bages. 
Puntuable per als 41 cims comarcals. 

 
22 al 28 Festes de la Patrona d’Els Blaus . 
  Consulteu el tríptic de les activitats proposades.  
    
— Consulteu el web del Centre (www.elsblaus.cat) per tenir més informació de totes les activitats que 
s’organitzen. 

 

 

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 



NOTES INFORMATIVES 

 

— Torna a estar en funcionament la Comissió per al Centenari de la nostra entitat per a l’any 2020. 
Es tornen a nomenar nous càrrecs, que queden així:  

President: Rafel Piera 

  Secretària: Jordina Ferrús  

 Comptable: Marc Beramendi. 

La resta de membres que hi ha apuntats queden com a vocals.  

La Comissió fa una crida a tots els socis actius i grans, però en especial als més joves, per 
col·laborar amb la Comissió en el que serà l’organització del nostre centenari. Interessats poseu-vos 
en contacte amb la Secretaria del Centre. 
 

— Queda obert el concurs per dissenyar la caràtula del que serà el carnet de soci d’Els Blaus.  
 

Les mides del carnet  han de ser de 8,5 × 5,5 cm. 

Hi ha de constar l’escut del Centre. 

El termini per presentar-lo serà el dia 19 d’abril de 2013. 

Estaran exposats del 20 al 28 d’abril de 2013, el jurat serà popular.  

El disseny guanyador es farà públic el diumenge 28 d’abril en l’entrega de trofeus que fa   
l’entitat.   

 

 

— El dia 2 de juny  del 2013, Els Blaus organitza la Festa de la Cançó de Muntanya a Ripoll, capital 
de la cultura popular de l’any 2013. 
En aquesta festa, hi participaran els nostres cantaires. Necessitem la vostra col·laboració per a 
l’organització. Qui hi estigui interessat es pot apuntar en el full de col·laboradors que hi ha penjat en 
el tauler d’anuncis.  
Sereu informats en les properes reunions de quines tasques haurà de fer cadascú per aquest dia. 
 

 
 
 

— Estem preparant per al mes de maig una nova caminada. Volem consolidar-la, ja que la intenció 
és que sigui anual. El nom és la Caminada dels Monestirs , que anirà del monestir de Pedralbes al 
monestir de Sant Cugat. La idea és fer-la un any en un sentit i l’altre any en l’altre sentit. Comptem 
també com a organitzadors amb la revista Cròniques de Sarrià, amb el Jaume Gras, i estem posant-
nos en contacte amb una entitat excursionista de Sant Cugat. 
Necessitarem la vostra col·laboració en l’organització i per suposat el mateix dia de la caminada. 
Els qui hi estigueu interessats poseu-vos en contacte amb la Vocalia d’Esports. 
 
 
 

— Qui vulgui rebre per correu electrònic els fulls informatius i altres comunicats que fa l’entitat ens 
pot fer arribar l’adreça de correu a esports@elsblaus.cat o portar-la directament al Centre dient: Vull 
rebre els comunicats per correu electrònic.    
 
 

— Tenim una proposta per fer un curs sobre meteorologia. Són unes 22 hores de teoria i 6 hores de 
sortides. El preu és de 450 euros per un grup de 15 a 20 persones. Interessats apunteu-vos al tauler 
d’anuncis o per correu electrònic a esports@elsblaus.cat dient que esteu interessats en el curs. Data 
límit d’inscripció: 29 de març. Podeu trobar més informació a www.didacticaserveis.com 

 

— Recordeu que ja s’estan tramitant les llicències de la FEEC del 2013.  

 

— Consulteu al tauler d’anuncis o per telèfon les activitats programades. Poden haver-hi canvis de 
dies o d’activitats. 


