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Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià
C/ Pare Miquel de Sarrià 8 - 08034 Barcelona

Tel.93 203 97 72
A/e: centreiteatredesarria@gmail.cat

www.centredesarria.cat

Centre Excursionista Els Blaus
C/ Cornet i Mas 15, baixos - 08017 Barcelona

Tel.93 203 12 28
A/e: esports@elsblaus.cat

www.elsblaus.cat

Ens trobareu a:el 
Centre Excursionista 
Els Blaus 
i el 
Centre Parroquial 
Sant Vicenç de Sarrià 
us proposen 
una sortida al mes,  
excursions de diumenge al matí, 
de 4 hores de caminada 
i 12 quilòmetres de recorregut, 
amb algunes excepcions...
i aquest any recuperem 
les sortides en bicicleta!

Les entitats organitzadores realitzen aquestes sortides 
com a part de les seves activitats sense ànim de lucre.           
No obstant això, els participants hauran d'assumir els 
costos relatius al transport fins a la sortida de l'itinerari                
-tant si és en transport públic com en cotxes particulars-       
i de l'avituallament que es proporcioni, si és el cas.
Així mateix, cal inscripció prèvia i disposar d'una assegu-
rança de caminades de muntanya que es podrà contractar 
en el moment de la inscripció. Consulteu les condicions 
d'inscripció a les webs de les entitats organitzadores.



Per fer salut i conèixer el nostre patrimoni natural i cultural!
Diumenge 8 de novembre de 2015
Baixada en bicicleta pel Llobregat 
Sarrià també pedaleja! Avall, avall, com el curs de l’aigua.

Diumenge 22 de novembre de 2015
Coneguem el Maresme:
Teià-refugi de la Ferreria-Sant Mateu
Per la serra de Sant Mateu, un bocí de la serralada litoral

Diumenge 20 de desembre de 2015
El Parc dels Tres Turons, a Barcelona 
Tres dels set turons que té tota ciutat important: la Crueta 
del Coll, el Carmel i la Rovira

Diumenge 17 de gener de 2016
Coneguem el Vallès: 
Santa Maria de Gallecs (Mollet)
Un espai rural enmig de l’àrea metropolitana de Bcn

Diumenge 28 febrer de 2016
Coneguem el Penedès.
Font Rubí: la cova de l'arena i l'Agulla de 
Valldellós
Per les profunditats de la terra i assenyalant el cel

Diumenge 6 de març de 2016
Els castells de la Segarra, en bicicleta
Sarrià també pedaleja! Per una terra d'antics guerrers i 
senyors feudals

Diumenge 13 de març de 2016
Descobrim Santa Maria de Cervelló
A l’altra banda del Llobregat i als peus del Garraf

Diumenge 10 d'abril de 2016
Descobrim Mura
Baumes i coves als peus de Sant Llorenç del Munt

Divendres 20 i dissabte 21 de maig de 2016
VIII pujada de Sarrià a Montserrat a peu
Cinquanta kilòmetres de marxa nocturna fins a la More-
neta. Aquest any, nou itinerari!

Diumenge 5 de juny de 2016
Santa Fe del Montseny i l'empedrat de Morou
Una balconada rocallosa amb grans vistes sobre el 
Montseny

Dimarts 28 de juny 2016
Pujada a Sant Pere màrtir
Una clàssica del nostre calendari

Dissabte 16 i diumenge 17 de juliol 2016
El Mont Caro dels Ports de Tortosa - Beseit
El punt culminant dels Estels del Sud


