
 

 

Setembre 

De dimarts, 17  Excursió al Parc Nacional d’Aigües Tortes / Sant Maurici 
a dijous, 19  Sortida dels dimarts (Cal inscripció prèvia) 
 

Diumenge 22   Sortida de reconeixement de la XIX caminada popular 2019 
  Lloc: Local Social a les 9.00 h  
 

Diumenge 29  Matinal cultural. Edificis Viatgers de Barcelona 
  A càrrec de Marc Beramendi (vocal de cultura) 
 

Octubre 

Dimarts, 1  Camí de Ronda. Etapa Portbou - Llançà 
   Sortida dels dimarts (Cal inscripció prèvia) 
 

Dimarts, 1  Reunió de col·laboradors per l’organització de la XIX Caminada Popular. 
Lloc: Local Social a les 20.30 h 

 

Divendres, 4  Teatre Llegit. La Julieta ha relliscat  
   Lloc: Local Social a les 19.00 h (en finalitzar hi haurà un petit aperitiu) 
 

Dimarts, 8  Sortida per Barcelona 
    Sortida dels dimarts (Cal inscripció prèvia) 
 

Dimarts, 15  Camí de Ronda. Etapa Llançà – Port de la Selva 
   Sortida dels dimarts (Cal inscripció prèvia) 
 

Diumenge 20  FentKmí. Sortida amb BTT de Sarrià, Martorell, Sarrià 
  (cal inscripció prèvia) 
 

Dimarts, 22  Sortida per Barcelona 
   Sortida dels dimarts (Cal inscripció prèvia) 
 

Divendres 25    FentKmí. XI Pujada a peu a Montserrat  
Dissabte 26   Places limitades. (cal inscripció prèvia) 
 

Diumenge 27  Matinal Cultural. Els Amos del Passeig de Gràcia 
  A càrrec de Marc Beramendi (vocal de cultura) 
 

Dimarts, 29  Sortida fora de Barcelona (a concretar) 
   Sortida dels dimarts (Cal inscripció prèvia) 
 
 

Activitats de Setembre i Octubre de 2019 

CENTRE EXCURSIONISTA 

ELS BLAUS 
CREU DE SANT JORDI – MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA 

 MUNTANYA – ESQUÍ - ACAMPADA - ARQUEOLOGIA - ARXIU HISTÒRIC - BIBLIOTECA 

C/Cornet i Mas, 15 – 08017 Barcelona – telèfon 93 203 12 28 – secretaria@elsblaus.cat –  www.elsblaus.cat – CIF: G-58908997 

* 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. 



 

Festes majors de Sarrià 2019 

Diumenge 6  XVI Trobada d´intercanvi de plaques de cava.  

Del dilluns 7 al  Exposició d’escultures de metall i terracota 
Diumenge 20  a càrrec de Miquel Morera. 

Dimecres 9   Sopar a la Fresca.  
Carrer Cornet i Mas, davant del Centre Excursionista Els Blaus 

Diumenge 13 XIX Caminada Popular, per la Serra de Collserola 

 

 

Centenari 
Comissions dels actes del centenari 

Ja estem acabant de preparar els actes per l’organització del centenari. Seguim fent 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. 

Comissió del llibre del Centenari.  

Seguim buscant fotografies que puguin ser o no inèdites per la publicació del llibre del Centenari. Ens les podeu 
fer arribar a secretaria del Centre, les escanejarem i us les tornarem de seguida. 

 

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. 

Recordeu que les llicencies caduquen el 31 de desembre del any en curs i que es podran tramitar les del 2020 al 
mitjans de desembre del 2019. 

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 

Per participar en qualsevol sortida s’haurà d'avisar al responsable de la sortida o al centre com a molt tard 24 h 
abans. Per les sortides amb vehicle compartit es repartiran les despeses per al conductor que són 0,20 €/km + 
peatges. Imprescindible estar federat, Els que no ho  estiguin, hauran de sol·licitar la llicència temporal per 5.00 € 

Notes Informatives 

* 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. 


