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Activitats de Novembre i Desembre de 2019

Novembre
Divendres, 8

Sopar de formatges i patés
Al nostre local social a les 21.00 h (cal inscripció prèvia).

Dimarts, 12

Sortida dels 42 cims – Cim del Comaestremer 885 m. (L'Estany)
Sortida dels Dimarts, Sortida de tot el dia (cal inscripció prèvia).

Diumenge, 17

FentKmí. Coneguem les Ermites de Prats de Lluçanès.
Sortida matinal. (cal inscripció prèvia).

Diumenge, 24

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

Divendres, 29

Sopar de musclos, patates i cervesa.
Al nostre local social a les 21.00 h (cal inscripció prèvia).

Desembre
Diumenge, 1

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

Diumenge, 15

FentKmí. 49è Pessebre itinerant d’Els Blaus.
El portem des de la Floresta fins la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.
Sortida matinal. (cal inscripció prèvia).
CAMINADA EN SOLIDARITAT AMB LA FUNDACIÓ 'LA MARATÓ DE TV3'

Dimarts, 31

Festa de cap d’any al Centre Excursionista Els Blaus
(cal inscripció prèvia).

La Junta directiva us desitja
un bon Nadal i un feliç any nou

* 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

Centenari
Estem a dos mesos de celebrar un d’ els esdeveniments més importants per a la nostra entitat, com és
la celebració d’un centenari.
Portem molts anys treballant des de la comissió del centenari en la preparació d’activitats tant
esportives com culturals.
Per aquest motiu, esperem i desitgem la màxima implicació de tots vosaltres amb l’entitat.
Comissions dels actes del centenari
Les comissions segueixen treballant per l’organització dels actes del centenari. Tornem a fer 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.

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
Volem recordar que la llicencia federativa caduca el 31 de desembre. A mitjans del mes de desembre
ja es començaran a tramitar les llicencies per l’any 2020.
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, e 19.30 h a 21.00 h.
En breu podreu veure els preus i la cobertura de les diferents modalitats del 2020. Els trobareu als
documents relacionats amb les notes informatives, a la pestanya ENTITAT de la web del centre.
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 le 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 €

