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Activitats de Gener i Febrer de 2020

Gener
Diumenge, 19

FentKmí. Sortida en BTT.
De Santa Coloma de Gramenet a Vilanova del Vallès. (Cal inscripció prèvia)

Diumenge, 26

FentKmí. Coneguem el Penedès
De Castellet al Pantà de Foix. Sortida matinal. (Cal inscripció prèvia)

Actes de Celebració del Centenari
Dimecres, 15

Acte de Presentació i Obertura del Centenari
A les 20.00 h Al Teatre de Sarrià.

De Dijous, 16
al Divendres, 31

Exposició fotogràfica dels 100 anys d’història d’Els Blaus.
Al nostre local social.

Febrer
Dimecres, 16

FentKmí. Coneguem el Baix Llobregat.
Santa Margarida i les Escletxes del Papiol. (cal inscripció prèvia).

Diumenge, 21

IV Concurs de Tapes
Al nostre Local Social a les 21.00 h.

Actes de Celebració del Centenari
51a Renovació de la Flama Catalana
Dissabte, 1
i Diumenge, 2

Actes a Prada de conflent. Encesa de Flama.

Dimecres, 5

Rebuda de la Flama a la seu del districte.
La flama restarà a la seu del districte fins el dia 14.

De Dilluns, 10
a Divendres, 21

Exposició dels cartells de les 51 edicions de la
renovació de la Flama.

Diumenge, 16

Pujada al Tossal del Rei. Ruta des de Fredes.

Dimecres, 19

Xerrada sobre Pompeu Fabra a càrrec del Sr. Jordi Mir i Àgueda Vallès.
Al local social del centre.

Diumenge, 23

Actes a Montserrat. Es porta la Flama a Montserrat.

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
Ja ha començat l’any del nostre centenari. La comissió ha estat durant més de tres anys
preparant i dissenyant els actes per aquesta gran celebració.
Hi ha actes molt diversos, tant de caire esportiu com cultural, que donaran encara més renom
a la nostre entitat.
En el acte de presentació del dia 15 de gener al teatre de Sarrià, us donarem tot el
programa de l’any. Ara sols queda gaudir del 2020, en on esperem poder anar veient-nos.

Llicència federativa
Ja estem tramitant les llicències federatives de l’any 2020. 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.

Actualització de les dades dels socis i sòcies
Estem actualitzant la base de dades dels nostres socis i sòcies. Us demanem que si feu algun
canvi, tant en l’adreça, domiciliació bancaria o de correu electrònic, ens ho feu arribar a
secretaria@elsblaus.cat.

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.

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, Qui no ho estigui, haurà de sol·licitar la llicència temporal per 5 €.

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. 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.

