
Salutació 

 

 

Benvolguts socis i sòcies, 
 

Hem tingut que passar quasi dos anys de la nostre vida 
amb el rostre tapat, per un element que crec que mai 
oblidarem com es la Mascareta. 
 

Aquesta maleïda pandèmia va fer que no poguéssim 
celebrar el Centenari de la nostre entitat, però el pitjor 
ha estat que ens ha trencat les activitats i la vida social 
que fèiem.  
 

Això sí, ens hem tornat experts amb les noves 
tecnologies i xarxes socials, sobretot amb les 
videoconferències, única eina per poder-nos veure. 
 

Sembla que per fi, poc a poc anem recuperant la 
normalitat, però no hem d’abaixar la guàrdia, ja hem 
passat masses onades. 
 

Per aquest any 2022, continuarem amb els actes del 
Centenari que no vàrem poder celebrar l’any 2020. 
  
Tenim nova Junta Directiva, gent jove, amb noves 
idees i amb moltes ganes de que Els Blaus segueixi 
endavant i amb bona salut. 
 

Ens retrobem de nou a les Festes de la nostra Patrona. 
Hem estat preparant diverses activitats de caire 
esportiu i cultural perquè tots hi puguem gaudir i 
participar. 
 

Espero i desitjo poder-nos veure durant aquests dies 
festius on us convidem a participar i a gaudir de les 
activitats 
 
 
Rebeu una molt cordial salutació. 

 

 

 

El President 

Albert Arbós Arqués 

 

 

Dilluns, 25 
 

19.30 h Xerrada-Documental, Islàndia de costa a 
costa. 

  

A càrrec de Xavier i Oriol Borrell. 
 

Dimarts, 26 
 

19.00 h Inauguració de l’exposició del concurs de 
fotografia.  

 
Del dimarts 26 d’abril al 8 de maig. 
L’horari serà de 19h a 21h del vespre. 
 

Per a més informació, consulteu-ne les 
bases adjuntes. 

 

Dimecres, 27 

 
19.30 h    Presentació del llibre del Centenari del 

Centre Excursionista Els Blaus. 
 

 A càrrec de la sòcia Sofia daura 
 

20.15 h Presentació del llibre Històries de Sarrià, 
Barcelonins per decret. 

 

 A càrrec del soci Jaume Gras 
 

Dijous, 28 
 

19.00 h   Torneig de Rummikub. 
 

El mateix dia es farà el sorteig, les fases 
eliminatòries i la final. 
 

Inscripcions prèvies al tauler del Centre. 
 

21.00 h Caminada nocturna per la Serra de 
Collserola.  

 

Cal portar el sopar, roba adequada i un 
frontal. 

 

Divendres, 29  
 

21.30 h Tradicional sopar de bufet lliure. 
Degustació dels plats cuinats aportats pels 
socis i sòcies.  

 

Votacions i lliurament de premis el mateix 
dia. 
Inscripcions fins dimecres 27  d’abril al tauler 
del Centre. 
 

Consulteu les bases adjuntes 
 

Dissabte, 30 
 

09.30 h  Torneig de Ping Pong 
Al local social. 
 

El mateix dia es farà el sorteig, les fases 
eliminatòries i la final. 
 

Inscripcions prèvies al tauler del Centre. 
 

17.30 h  Tradicional partit de futbol entre solters i 
casats, en els camps de futbol de l’escola 
Salesians.  

   
21.00 h Sopar i concert, pa amb tomàquet i 

embotits, acompanyats de música en viu. 
 

Alex Bustos i el seu acordió. 
 

Inscripcions al tauler del Centre 
 

Diumenge, 1 maig 

 
10.00 h   Esmorzar de germanor.  

Es podrà escollir entre dolç i salat. 
  
Inscripcions fins dimecres 27 d’abril al tauler 
del Centre. 

 

11.00 h Acte social de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia, Rummikub, Ping Pong 
i de les ensenyes d’or i d’argent. 

 
L’ esmorzar i l’entrega de premis tindrà 
lloc al local del Centre Aragonès de 
Sarrià, carrer Fontcoberta 23.   

 
12.00 h  Ballada de sardanes a la placeta d’ Els 

Blaus, pel Quintet Terres de Marca. 
 
17.30 h  Tarda de cinema. A la mitja part, berenar  

infantil, juvenil i d’altres. 
 
 
 



BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
 
1.  Hi poden prendre part tots els socis i sòcies del 
Centre i altres persones aficionades a la fotografia que 
ho desitgin. Cada concursant pot presentar un màxim 
de cinc fotografies (incloent-hi totes les categories); 
totes han de ser inèdites i no haver estat utilitzades en 
edicions anteriors. 
 
2.  Categories: 
 
A) Muntanya: en color, en blanc i negre, o retoc i/o 
muntatge digital. 
 
B) Lliure: en color, en blanc i negre, o retoc i/o muntatge 
digital.  
 
C) Sarrià: exclusivament en color; es descartaran els 
muntatges digitals. 
 
El jurat podrà canviar de categoria qualsevol imatge que 
consideri que no pertany a la categoria en què ha estat 
presentada. 
 
3.  El format de les fotografies ha de ser de 18 cm × 24 
cm, o 18 cm × 27 cm. 
 
4.  Les fotografies han d’anar reforçades amb un suport 
de cartolina de mida DIN-A4. 
 
5.  Al revers de cada fotografia hi ha de constar el títol, 
la categoria i les inicials de l’autor/a. Les obres han 
d’anar acompanyades d’un sobre tancat a l’exterior del 
qual han de constar tots els títols de totes les fotografies 
que presenti l’autor/a, i a l’interior hi ha d’haver una 
targeta en què figuri el nom i cognoms de l’autor/a, el 
domicili, l’adreça de correu electrònic, el telèfon i la data 
de naixement. 
 
6.  Les fotografies han de ser lliurades a: 
     Centre Excursionista Els Blaus 
     C/ Cornet i Mas, 15, baixos. 
     08017 Barcelona 
 
7.  L’admissió de les fotografies es tancarà el dilluns 25 
d’abril a les 20 hores. 
 
8.  La inauguració de l’exposició i la publicació del 
veredicte tindran lloc el dimarts dia 26 d’abril a les 19 
hores. L’exposició es clausurarà el diumenge dia 8 de 
maig. 
 
9.  El lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge dia 
1 de maig a les 11h. del matí al local del Centre 
Aragonès de Sarrià, carrer Fontcuberta 23. 
 

10. Les fotografies presentades podran retirar-se a 
partir del dia 9 de maig, excepte les que hagin estat 
premiades, que passaran a ser propietat del Centre. 
 
11. S’entendrà que les fotografies que no es passin a 
buscar en el termini màxim de tres mesos passaran a 
ser propietat del Centre. 
 
12. El jurat estarà format per persones competents i la 
seva decisió serà inapel·lable. 
 
13. L’incompliment d’algun dels punts establerts en 
aquestes bases serà motiu pel qual el jurat es reserva 
el dret d’admissió de les obres. 
 
14. Obtindran premis les tres millors fotografies dels 
temes Muntanya i Lliure, i la millor del tema Sarrià. 
 
15. El C. E. Els Blaus no es fa responsable de la 
conservació de les obres. Tanmateix, prendrà les 
màximes precaucions per evitar-hi desperfectes. 
 
16. La participació en el concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases.  
 

BASES DEL CONCURS DE BUFET LLIURE  
 

1. Per a participar-hi cal inscriure’s al tauler d’anuncis 
(inscripcions limitades) fins el dimecres 27 d’abril i 
especificar quin tipus de plat es farà: Dolç o Salat i si 
opta a concursar o no. 
 

2. La recollida de receptes es farà fins a mitja hora 
abans de l’hora del sopar. 
  
3. És imprescindible presentar la recepta escrita on 
consti el nom del plat, els ingredients i la seva 
elaboració, així com el nom de qui ha preparat el plat. 
  
4. Cada participant podrà presentar tants plats diferents 
com vulgui sempre que compleixi amb els punts 1, 2 i 3.  
 

5. A cada recepta que es presenti se li donarà una 
identificació per posar al plat i així facilitar les votacions.  
 

6. L’elecció dels millors plats tindrà lloc al finalitzar el 
sopar i es farà mitjançant la votació de tots els 
assistents. 
 

7. S’atorgaran dos premis: un per al millor plat “salat” i 
un altre per al millor plat “dolç”, les receptes 
guanyadores seran publicades al web del Centre 
Excursionista Els Blaus.  

 

FESTES DE LA 
PATRONA 

 

 
 

 

Del 25 d’abril al 1 de maig de 2022 

 

 

 

 

CENTRE EXCURSIONISTA ELS BLAUS 

 

Cornet i Mas, 15. 08017 Barcelona 

Tel. 932 031 228 

www.elsblaus.cat 


