
Salutació 
 

 

 
Benvolguts socis i sòcies, 
 
Any rere anys, quan arriba el mes d’abril, Els 
Blaus celebrem les festes de la Patrona, i un 
anys més us convidem a participar-hi  i gaudir-
ne juntament amb els altres socis, amics i 
simpatitzants. 
 
L’acte principal serà, com és tradicional, 
l’esmorzar de germanor, durant el qual es farà 
l’emotiu lliurament de les ensenyes d’or als 
socis als quals correspongui aquest distintiu.  
 
Aquest any  farem una vegada més la nostra 
ballada de sardanes, que es celebrarà a la 
placeta d’Els Blaus, on podrem admirar l’escut 
d’Els Blaus fet en trencadís pel nostre soci  
Josep Noya . 
 
Durant la setmana hi haurà altres activitats molt 
variades, culturals, lúdiques i esportives, 
pensades per a totes les edats i a les quals us 
animem i convidem a participar. Totes les hem 
preparat amb molta il·lusió, ja que el nostre 
desig és fer unes festes per poder gaudir-ne 
tothom.  
 
Us hi esperem! 
 
Rebeu una molt cordial salutació. 
 
 
Sofia Daura Domènech 
Presidenta 
 
 

 

Dilluns, 20 
 
19.00 h Tercer torneig de Rummikub. Sorteig i 

fases eliminatòries. 
 

20.00 h  Final del termini d’entrega del concurs 
de fotografia. 

Temes:   A) Muntanya, tant en color com en 
blanc i negre. 

 B) Lliure, tant en color com en blanc i 
negre. 

 C) Sarrià. 

Per a més informació, consulteu-ne les 
bases en el full annex. 

 

20.15 h  Fase final del  torneig de Rummikub. 
 
Dimecres, 22 
 

19.00 h   Exposició del concurs de fotografies. 
Del dimecres 22 d’abril al diumenge 
3 de maig 
L’horari serà de 7 a 9 del vespre. 

 
20.00 h Audiovisual comentat: Puglia i 

Basilicata (sud d’Itàlia). 
 A càrrec de Mariona Sitges. 
 
Divendres, 24 
 
21.30 h Tradicional sopar de bufet lliure. 

Degustació dels plats cuinats aportats 
pels socis i sòcies. Votacions i entrega 
de premis el mateix dia. 

 
Dissabte, 25 
 

10.00 h  Sortida cultural  pel nucli urbà de 
Sarrià.  Inici a Els Blaus i final a la 
placeta d’Els Blaus. A càrrec de Marc 
Beramendi. 

 

12.00 h Inauguració del trencadís que s’ha 
posat a la placeta d’Els Blaus, obra 
d’en Josep Noya. 

 

12.15 h Ballada de sardanes  a la placeta d’Els 
Blaus. 

 Per la cobla Terres de Marca. 
 

17.00 h  Tradicional partit de futbol  entre 
solters i casats, en els camps de futbol 
de l’escola Salesians.  

   
21.00 h Sopar de pa amb tomàquet i embotits 

(preu: 5 euros). 

Diumenge, 26 
 

08.30 h  Missa a l’església dels caputxins de 
Sarrià, dedicada a la nostra patrona, la 
Mare de Déu de Montserrat, i a tots els 
socis i sòcies que ens han deixat. 

 

10.00 h  Esmorzar de germanor. Es podrà 
escollir entre dolç i salat. Inscripcions 
fins al divendres 24 d’abril. 

 

11.00 h Acte social d’entrega dels premis del 
concurs de fotografia i de les ensenyes 
d’or i d’argent. 

 

11.30 h  Recital de cançons pel grup Cantaires 
d’Els Blaus. 

 

17.30 h  Projecció d’una pel·lícula. A la mitja 
part, berenar infantil, juvenil i d’altres. 

 
Dilluns, 27 
 
20.00h Projecció de fotografies de les  

caminades populars i marxes del 
Monestirs organitzades per Els Blaus. 

 
 
 



BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA  

1.  Hi poden prendre part tots els socis i sòcies del 
Centre i altres persones aficionades a la fotografia 
que ho desitgin. Cada concursant pot presentar un 
màxim de cinc fotografies (incloent-hi totes les 
categories); totes han de ser inèdites i no haver 
estat utilitzades en edicions anteriors. 
2.  Categories: 
A) Muntanya: en color, en blanc i negre, o retoc i/o 
muntatge digital. 
B) Lliure: en color, en blanc i negre, o retoc i/o 
muntatge digital.  
C) Sarrià: exclusivament en color; es descartaran 
els muntatges digitals. 
* El jurat podrà canviar de categoria qualsevol 
imatge que consideri que no pertany a la categoria 
en què ha estat presentada. 
3.  El format de les fotografies ha de ser de 18 cm × 
24 cm, o 18 cm × 27 cm. 
4.  Les fotografies han d’anar reforçades amb un 
suport de cartolina de mida DIN-A4. 
5.  Al revers de cada fotografia hi ha de constar el 
títol, la categoria i les inicials de l’autor/a. Les obres 
han d’anar acompanyades d’un sobre tancat a 
l’exterior del qual han de constar tots els títols de 
totes les fotografies que presenti l’autor/a, i a 
l’interior hi ha d’haver una targeta en què figuri el 
nom i cognoms de l’autor/a, el domicili, l’adreça de 
correu electrònic, el telèfon i la data de naixement. 
6.  Les fotografies han de ser lliurades a: 
 Centre Excursionista Els Blaus 
 C/ Cornet i Mas, 15, baixos. 
 08017 Barcelona    
7.  L’admissió de les fotografies es tancarà el 
dilluns 20 d’abril a les 20 hores. 
8.  La inauguració de l’exposició i la publicació del 
veredicte tindran lloc el dimecres dia 22 d’abril a les 
19 hores. L’exposició es clausurarà el diumenge dia 
3 de maig. 
9.  El lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 
dia 26 d’abril a les 11 del matí a l’estatge social del 
C. E. Els Blaus. 

10. Les fotografies presentades podran retirar-se a 
partir del dia 11 de maig, excepte les que hagin 
estat premiades, que passaran a ser propietat del 
Centre. 
11. S’entendrà que les fotografies que no es passin 
a buscar en el termini màxim de tres mesos 
passaran a ser propietat del Centre. 
12. El jurat estarà format per persones competents i 
la seva decisió serà inapel·lable. 
13. L’incompliment d’algun dels punts establerts en 
aquestes bases serà motiu pel qual el jurat es 
reserva el dret d’admissió de les obres. 
14. Obtindran premis les tres millors fotografies 
dels temes Muntanya i Lliure, i la millor del tema 
Sarrià. 
15. El C. E. Els Blaus no es fa responsable de la 
conservació de les obres. Tanmateix, prendrà les 
màximes precaucions per evitar-hi desperfectes. 
16. La participació en el concurs implica 
l’acceptació d’aquestes bases.  

BASES DEL CONCURS DE BUFET LLIURE 

1. Per a participar-hi cal inscriure’s al tauler 
d’anuncis abans del dimecres 22 d’abril i 
especificar quin tipus de plat es farà: primer plat, 
segon plat o postres. 
2. És imprescindible presentar la recepta escrita, ja 
que serà publicada al butlletí del Centre 
Excursionista Els Blaus. 
3. S’atorgaran dos premis: un per al millor primer o 
segon plat i un altre per a les millors postres. 
4. L’elecció dels millors plats tindrà lloc el mateix 
divendres dia 24 d’abril i es farà mitjançant la 
votació de tots els assistents al bufet lliure. 
5. Cada participant podrà presentar tants plats com 
vulgui. 
6. A cada plat presentat al concurs se li donarà un 
número d’identificació per a les votacions. 
7. Preu d’inscripció: 3 euros (inclou pa, beguda, 
plats, gots, tovallons, coberts...). 

 
FESTES DE LA 

PATRONA 
 

 
 

Del 20 al 27 d’abril de 2015 
 

 
 

CENTRE EXCURSIONISTA ELS BLAUS 
Cornet i Mas, 15. 08017 Barcelona 

Tel. 932 031 228 
www.elsblaus.cat 


