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Activitats de novembre i desembre de 2013 
 
 
 

Novembre 
     
1, 2 i 3  Castanyada a Camprodon. Casa de colònies Torre del Coll.   

Data límit d’inscripció fins al divendres 25 d’octubre. Per a més informació, a la Vocalia 
d’Esports. 
 

  Divendres 1: Sortida i excursió al Comanegra.     
Dissabte 2: Al matí excursió a la Torre Cavallera. A la nit celebrarem la Castanyada.  

  Diumenge 3:   Jocs i la tradicional volta a Camprodon. 
 
12  Sortida a Vallhonesta. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 
24  Coneguem el Garraf: el fondo de Vallgrassa, Palau Novella i Jafre. 
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià. 
 
26  Sortida al Baix Penedès. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts.   

 
     

Desembre 
   
 
10  Sortida al Delta del Llobregat. 
  Organitzada per la vocalia de sortides dels dimarts. 
 

14 i 15  43è Pessebre Itinerant del Centre Excursionista Els  Blaus.  
De Santa Maria d’Oló a Sant Feliu de Rodors i Can Vilalta (Moià).  

 Sopar, dormir, esmorzar i dinar de diumenge a la casa de colònies de Can Vilalta.  
  

 Data límit d’inscripció fins al 9 de desembre de 20 13 (per reservar la casa de 
colònies). Per a més informació, a la Vocalia d’Esports o al web del Centre. 

 
18  Cantaires d’Els Blaus. Recital de cançons nadalenques i torronada. 
  A dos quarts de vuit del vespre al nostre local social. 

  
22  Coneguem Collserola: les fonts de Sant Pere Màrtir.  
  Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.   
   
31   Festa de fi d’any al nostre local social. 

Per a més informació, a Secretaria.  
 
 
 

 
El número de la loteria de Nadal d’aquest any és el  29482 

 

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

          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
 



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

 

NOTES INFORMATIVES 

 

El Centre esta preparant un pessebre monumental amb figures deixades per la nostre sòcia Neus 
Pares. A partir del 16 de desembre ja podreu venir a veure’l.   
 

El dia 19 de desembre alguns components del Grup de Cantaires d’Els Blaus participaran en el XIII 
Concert de Nadal de cant coral de la gent gran que tindrà lloc a l’Auditori. Qui en vulgui invitacions, 
que es posi en contacte amb el grup de cantaires. 
 

Recordem que a mitjan mes de desembre ja es començaran a tramitar les llicències federatives del 
2014. 
 

La Comissió del Centenari 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. Els interessats 
poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Centre. 
 

Ja han estat editats i posats a la venda els llibres d’Història cronològica i història gràfica d’Els Blaus, 
a càrrec del nostre soci Rafel Piera. Els interessats a comprar-los en teniu una mostra a la Secretaria 
del Centre.  
 
 

Fem saber que la fita dels 41 cims està anant per bon camí: ja s’han assolit 22 cims. Animem a 
tothom a seguir endavant.  
 
 

El soci Josep Noya ha presentat una nova proposta a la Junta Directiva i ha estat aprovada. Es tracta 
de la travessa dels Països Catalans, de Salses a Guardamar, més de 1.200 km a peu, abans del 
centenari de la nostra entitat l’any 2020. Aneu-vos preparant per a la gran travessa.  
 

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 i fer constar: 
Vull rebre els comunicats per correu electrònic.  
 

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

 

 


