
Objectius Activitats
(què volem) (com els podem complir) 2017 2018 2019 2020 2021

1.1 Difusió dels serveis que oferim: lloguer de material, plànols i mapes, arxiu  
històric, lloguer local.
1.2 Difusió de les activitats regulars: Marxa dels Monestirs, Caminada popular, 
Sarrià camina, pessebre itinerant i altres en un calendari de temporada.

Oferta, com activitats pròpies o preparades amb d’altres, com per exemple:
2.1 Activitats adreçades  a nois i joves Analizar activitats, 

interessats i com 
arribar-hi

2.2 Travesses de muntanya

2.3 Sortides amb raquetes/sortides d'alta muntanya

2.4 Marxa nòrdica

2.5 Activitats de taula

2.6 BTT

2.7 Tai-Txi Almenys 1 curs

2.8 Activitats socials diverses

2.9 Portar el gegant Blauet a les activitats adients

3. Fer conferències obertes a 
tothom
4. Fer formació  (gratuïta per a socis 
i amb preu reduït per a  no socis)

4.1 GPS, TRACKS, primers auxilis, marxa nòrdica, reparació bicis

5.1 Edició i ús de samarretes del CE
5.2 Presència en punts d’informació municipal
5.3 Edició i difusió de cartells en paper i electrònics de les activitats
5.4 Presència al CAP
5.5 Presència a les publicacions de Sarrià i Sant Gervasi
5.6 Actualització del tauler d’anuncis. 
6.1 Co-impuls de l'activitat de Sarrià camina
6.2 Participació a la Taula d’entitats de Sarrià
6.3 Participció en el Festival de cinema de muntanya.
6.4 Fer alguna activitat en la Festa major

6.5 Presència a la Mostra d'entitats

6.6 Difusió de les activitats del CE Els Blaus entre les entitats socials de Sarrià i Sant 
Gervasi
6.7 Fer el sopar al carrer

1. Mantenir,  potenciar i difondre les 
activitats actuals

Segons inscripció

Segons demanda

2. Potenciar noves activitats
Oferta segons anàlisis

5. Potenciar la presència del CE en 
general

6. Potenciar la presència social a 
Sarrià

Almenys una projecció l'any
Almenys 5 activitats

Comunicació electrònica regular

Mantenir-lo

Tramesa sistemàtica d'informació de les activitats

Tramesa sistemàtica d'informació de les activitats

Publicació prèvia de les activitats

Participar en la comissió
Participar-hi

Almenys 2 cursos l'any

Editar samarreta per la Marxa dels Monestirs
Tramesa d'informació de les activitats

Fer cartells de TOTES les activitats 

Participar-hi

Almenys 1 sortida l'any

Organitzar almenys 3  setmanes de... L'any

Almenys 2 l'any

Almenys  3 sortides l'any

Almenys 3 l'any

ACCIONS I INDICADORS

Web i plafó.  Adquirir recursos, si cal.

Web i plafó. Contacte amb altres entitats.

Programar una travessa anual

Almenys 1 sortida l'any
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ACCIONS I INDICADORS
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7. Participar en activitats 
organitzades per altres entitats o 
per Federacions

7.1 Potenciació de la participació a la BCN-Màgic Line o d'altres.

8. Tenir presència en el sector 8.1 Participació en marxes tècniques i a la copa catalana de marxes, difusió de 
curses de muntanyes
9.1 Difusió externa de les activitats.

9.2 Oferta de major implicació als socis federatius.
9.3 Cura de la qualitat  i el bon ambient de les activitats.
9.4 Rebaixa de la quota dels socis joves (actualment de 42 € entre 14 i 17 anys) La Junta proposa a 

l'Assembea la quota 
de socis joves

9.5 Recuperació d'antics socis Contacte i oferiment 
de serveis

Contacte i oferiment 
de serveis

Contacte i oferiment 
de serveis

10. Preparar els actes de celebració 
del centenari

10.1 Creació d'una comissió amb un programa d’activitats i un pressupost Determinació 
contingut general 

Preparació dels 
actes

Concreció dels actes  
i del pressupost

Celebració dels 
actes

11. Assolir la fita dels 42 cims abans 
del 2020.

11.1 Difusió de l’activitat per  rellançar-la. fer 3 cims l'any

9. Ampliar el nombre de socis

Difusió interna de les activitats

Participar-hi

A la Web i al tauler

Oferir les activitats actuals  i demanar si els interessarien altres

Revisió sistemàtica de totes les activitats
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