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Els Blaus 

i
Centre Parroquial 

Sant Vicenç de Sarrià 

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 trans-
port públic com en cotxes particulars - i de l'avituallament que 
es proporcioni, si és el cas.
Aquestes sortides estan subjectes a la normativa d’activitats 
esportives i requereixen inscripció prèvia i la contractació d’as-
segurança que es podrà realitzar en el moment de la inscripció. 
Consulteu les condicions a les webs de les entitats organitza-
dores.

us proposen 
una sortida al mes,  

excursions de diumenge al matí, 
de 4 hores de caminada 

i 12 quilòmetres de recorregut, 
amb algunes excepcions...



Per fer salut i conèixer el nostre patrimoni natural i cultural!
Diumenge 23 d’octubre de 2016
La vall de Marfà, 
pel molí de Brotons i la Fàbrega
La vall més singular de la nova comarca del Moianès

Diumenge 6 de novembre de 2016
Excursió en bicicleta a Mataró
pel camí de la costa

Diumenge 20 de novembre de 2016
Els Cingles de Bertí 
des de Sant Martí de Centelles i pel penyal de La Trona

Diumenge 18 de desembre de 2016
Acompanyem El pessebre itinerant dels Blaus
De Sant Llorenç Savall a Matadepera, passant per Sant 
Llorenç de Munt

Diumenge 29 de gener de 2017
Coneguem Collserola
Els aqüeductes de Santa Maria de Montcada

Diumenge 26 de febrer de 2017
Les Franqueses del Vallès: 
pel pla de Marata fins a Corró d’Amunt

Diumenge 5 de març de 2017
Excursió en bicicleta pel Garraf

Diumenge 26 de març de 2017.
Sant Miquel d’Olèrdola 
la fortalesa rebel del Penedès

Dissabte 22 d’abril de 2017
Sortida nocturna a l’Observatori Fabra

Divendres 19 i dissabte 20 de maig de 2017
IX Pujada de Sarrià  a  Montserrat a peu
Sortida a les 20h del vespre i caminada nocturna fins el 
migdia. Tornada en autocar

Diumenge 18 de juny de 2017
Excursió de tot el dia. Sant Llorenç del Munt i el 
Salt de la Minyona
entre Folgueroles i Vilanova de Sau

Dimecres 28 de juny de 2017
X Pujada a Sant Pere Màrtir
10 anys de revetlla al límit sud de Collserola

Dissabte 15 i diumenge 16 de juliol de 2017
Excursió de dos dies a Meranges
Nit al refugi de Malniu i ascensió al Puigpedrós (2914 m)


