
 

 

 

Notes informatives  

• Es comunica a tots els socis i sòcies que el proper dia 22 de febrer, se celebrarà el 
tradicional sopar de l´ OP.   

La direcció del SARCÒFAG, diari anual de l´OP (Oposició Permanent) , prega a tots els 
socis i sòcies que assisteixin al sopar, que facin arribar les seves critiques positives o 
negatives sobre la gestió de la junta directiva del centre. 

Demanem que ho feu arribar a la Marta Rubio o en Ricard Jornet.  

• El proper dia 16 i 17 de febrer, es participarà en els actes de celebració del 50 anys de la 
Flama de la Llengua Catalana organitzada per la FEEC, a Prada de Conflent.   

Qui estigui interessat en assistir-hi, que es posi en contacte amb la secretaria del centre, 
secretaria@elsblaus.cat abans del dia 10 de febrer. 

Recordem que la cinquanta-unena Flama de la Llengua Catalana, serà un dels actes que 
organitzarà el Centre Excursionista Els Blaus dins del seu Centenari l´ any 2020. 

• El proper 24 de febrer arriba la Flama de la Llengua Catalana a Montserrat. Qui vulgui 
participar en el tram de Santa Cecília fins el Monestir de Montserrat, que ho comuniqui a la 
secretaria del centre i se li facilitarà la informació. 

• El proper 2 de març, s’ organitza un concert a Vacarisses a càrrec de l’Orfeó Sarrianenc i 
de l’ Orfeó de Vacarisses, com a acte d´agraïment a la Rosa Solé, secretaria d’ Els Blaus i 
membre de l´Orfeó Sarrianenc.  

• Recordem que ja queda menys d´un any per la celebració del nostre Centenari. Fem 
una crida a tots els socis i sòcies perquè ens donin un cop de mà per a poder organitzar 
tots els actes. 

Us podeu apuntar a una o més comissions, fem una relació de les que ja estan en marxa: 

o Comissió d’ econòmica i d’espònsors. 
o Comissió del Acte d’ obertura del Centenari. 
o Comissió del llibre del centenari. 
o Comissió del Aplec de sardanes. 
o Comissió de la Flama de la llengua Catalana. 
o Comissió de la cançó de muntanya. 
o Comissió 50a Pessebres itinerants. 
o Comissió Pessebres de l’entitat. 
o Comissió XX Caminada Popular i VIII Marxa dels Monestirs. 
o Comissió exposicions al local. 
o Comissió Cantada d’havaneres i concert de Jazz.  
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