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Activitats de Març i Abril de 2019

Març
Divendres, 1

Assemblea General Ordinària i Extraordinària
Lloc: Al Centre Excursionista Els Blaus a les 20.00 h.

Diumenge, 3

III Edició de la Caminada a les Planes + Calçotada
Cal inscripció prèvia. (Places Limitades).

Diumenge, 10

Manteniment del GR-241 de La Quar al Cobert de Puigcercós
(Sortida de tot el dia, cal inscripció prèvia)

Dimarts, 12

Sortida per la Via verda de Girona a Cassà de la Selva
Sortida dels Dimarts (Cal inscripció prèvia)

Dimarts, 19

Sortida per Barcelona
Sortida dels Dimarts (Cal inscripció prèvia)

Dimarts, 26

Sortida per la Via verda de cassà de la Selva a Llagostera
Sortida dels Dimarts (Cal inscripció prèvia)

Diumenge, 17

FentKmí | Sortida en BTT la Serra de Collserola
Anada i tornada des del Baixador de Vallvidrera al Puig Madrona.

Diumenge, 24

FentKmí | Coneguem l' Anoia
Castellolí i les baumes de Can Soteres.

Divendres, 29

Xatonada, a les 21.00 h,
Al local d’Els Blaus, (Cal inscripció prèvia)

Abril
Dimarts, 2

Sortida per Barcelona
Sortida dels Dimarts (Cal inscripció prèvia)

Diumenge, 7

FentKmí | Coneguem el Garraf
Mare de déu de Bruguers i Puig de les Agulles

Dimarts, 9

Sortida per la Via verda de Llagostera a santa Cristina d' Aro
Sortida dels Dimarts (Cal inscripció prèvia).

Dimecres, 10

Centenari | Acte de presentació de les activitats del centenari
Al nostre local social a les 19.30 h.

Divendres, 12

Audovisual | Trekking als Annapurnes
Al nostre local social a les 20.00 h en acabar sopar típic del Nepal.

Dimarts, 23 al
diumenge, 28

Festes de la Patrona 2019
S’enviarà un tríptic amb informació de les activitats.

Dimarts, 30

Sortida per la Via verda de Santa Cristina d'Aro a Sant Feliu de Guíxols
Sortida dels Dimarts (Cal inscripció prèvia).

* 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.

Notes Informatives
Comissió del Centenari
Presentació del Centenari: Es presentaran als socis els actes en preparació del centenari, el proper
dimecres 10 d’abril al nostre local social a les 19.30 h.
Concursos: Ha finalitzat el concursos de la medalla i de l’estampa que es faran pel 2020. El Sr. Antoni
Borràs ha guanyat el de la medalla, i el Sr. Jorge Casajús Pontaque ha guanyat el de
l’estampa. Felicitem als guanyadors i a tots els participants.
Els premis seran entregats el dia 28 d’abril a les 11.00 h del matí en el nostre local social.
Comissions dels actes del centenari: Hi ha comissions que porten molt de temps treballant per
l’organització dels actes del centenari, la comissió del llibre, la dels actes institucionals, o la de
patrocinadors. També tenim consolidades dues comissions més, la de les Sardanes i la de la
Flama de la llengua Catalana.
Fem una crida a tots els socis, amics i simpatitzants a que us apunteu a alguna comissió de
treball per poder portar a terme tots els actes.
Cartell del centenari: En breu es publicarà el cartell del centenari, que es va encarregar al nostre soci
Domingo Benito. Es un disseny fet en aquarel·la on es poden veure unes muntanyes, el nostre
logotip i les lletres del centenari. Lamentem no pugui estar entre nosaltres per la celebració del
centenari, ja que ens va deixar el passat mes.

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
Ja estem tramitant les llicències federatives del 2019. 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 i dimecres, 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.

Informació general de les sortides
Les inscripcions a les sortides es tancaran dos dies abans (el divendres anterior per a les de
diumenge), qualsevol canvi s’ha de notificar amb 24 hores d’antelació. Per les sortides amb vehicle
compartit es repartiran les despeses del conductor que són 0,20 €/km + peatges. Imprescindible estar
federat, qui no ho estigui, haurà de sol·licitar la llicència temporal per 5.00 €

