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Activitats de Juliol i Agost de 2018

Juliol
Dijous 5

L' Ombra del Vent
Itinerari a peu per Barcelona pels escenaris de la novel·la de Carlos Ruiz
Zafón, intrigues i històries d'amor a ciutat vella. Cal inscripció prèvia.
Organitza Marc Beramendi

Dissabte 14 al
Diumenge 15

Coneguem la Serra de Catllaràs
Sarrià camina. Sortida conjunta amb el CP de Sarrià.
Organitza Txema Guillem

Dissabte 21

L'art Romànic del MNAC
Visita a l'exposició d'art Romànic del MNAC, el conjunt més nombrós i antic
d'Europa. Es repassaran 1000 anys de la història de l'art a Catalunya.
Cal inscripció prèvia.
Organitza Marc Beramendi

Agost
Dimecres 1 al
Dimecres 15

Acampada d'estiu 2018
Càmping l'Enclave, a Estavar (Cerdanya Francesa)
Per a més informació http://www.elsblaus.cat/calendari?month=8&year=2018#dia0801
Organitza Enric Fitte

Us recordem que l’Entitat romandrà tancada del 30/07 al 03/09
(ambdós inclosos)
El Centre Excursionista els Blaus us desitja unes bones Vacances

Consulteu el tauler d’anuncis i el web del Centre (www.elsblaus.cat) per veure horaris i tota la
informació sobre les activitats i possibles canvis d’última hora.

Calendari de les MARXES TÈCNIQUES I DE REGULACIÓ (FEEC)
20a. COPA CATALANA
7/10/18 55a. Marxa del Cuc (Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà)
21/10/18 21a Marxa Dufour d'Orientació i Regularitat (Club Excursionista Reddis)
11/11/18 41a Marxa de Regularitat de les Terres de Lleida (Centre Excursionista de Lleida)
18/11/18 64a Caminada de Regularitat per Muntanya (Centre Excursionista de Badalona)
25/11/18 55a Marxa del Cuc (Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà)
CAMPIONAT DE CATALUNYA
30/9/18 18è Campionat de Catalunya de Marxes Tècniques i Regularitat – Sistema Dufour
– Descripció – Regularitat Lliure (Agrupació Excursionista Talaia)

Notes Informatives
Comissió del Centenari
La Comissió del Centenari anuncia que el Concurs de l’Estampa de la Patrona del Centenari i el de la
Medalla del Centenari es prorroguen fins al 15 d’octubre per tal que més socis puguin concursar i
estendre a amics i/o coneguts la possibilitat de participar-hi. Les seves bases les trobareu a la web del
centre (www.elsblaus.cat). Animeu-vos i correu la veu que queda poc temps!
Teniu fotografies antigues relacionades amb els Blaus? Si és així porteu-les que les escanejarem i les
inclourem en el llibre del Centenari i en l’exposició que estem preparant. Serà un bona manera de
col·laborar en aquesta celebració tan important per a tots nosaltres evocant records amb les vostres
fotografies.

Assegurança obligatòria en activitats esportives de muntanya
A causa de la normativa sobre les llicències i assegurances esportives establida pel Decret 58/2010, els
participants en activitats organitzades pel Centre que impliquin caminar per la muntanya han de disposar de
la llicència federativa anual de la FEEC. Els qui no disposin d’aquesta llicència hauran de contractar-ne una
de temporal.

Llicència federativa
Des del gener ja estem tramitant les llicències federatives del 2018. Recordem que a Els Blaus fem aquesta
gestió directament amb la FEEC, i en només 10 minuts s’imprimeix la targeta i s’inicia la cobertura.
Les llicències es tramitaran dilluns, dimecres, i divendres de 19.30 h a 21.00 h.
Podeu veure els preus i la cobertura de les diferents modalitats als documents relacionats de les notes
informatives, de la pestanya ENTITAT de la web del centre. Tots els carnets federatius tramitats el
setembre i fins el desembre d’aquest any, ja comptaran amb el preu per a l’últim quadrimestre. Per a més
informació contacteu amb la Vocalia d’Esports.

Sostenibilitat
Com a mesura de Sostenibilitat, per reduir la despesa de paper i el cost econòmic que suposa, els fulls
informatius i altres comunicacions els estem enviant des del gener de 2017, per correu electrònic. Els socis
que vulguin continuar rebent les comunicacions en paper que ho facin saber a secretaria.
Per altra banda, qui hagi canviat la seva adreça electrònica o qui ens la vulgui fer arribar, ens ho poden
comunicar a secretaria@elsblaus.cat indicant Nom i Cognoms, DNI i l’adreça electrònica.

