
 

 

 

 

Diumenge 12 de març, Sortida al Pic del Balandrau.  

Podreu trobar tota la informació al web de l’entitat www.elsblaus.cat i 
al taulell d’anuncis de l’ Entitat. 
 

 

 

Diumenge 13 de març, V sortida per Collserola i Calçotada. 

Podreu trobar tota la informació al web de l’entitat www.elsblaus.cat i 
al taulell d’anuncis de l’ Entitat. 

 

 

 
Del 14 de març al 10 d’abril de 2022, Exposició retrospectiva de 
l’evolució de l’excursionisme durant els últims 100 anys. 

Aquesta exposició esta dins dels actes organitzats del Centenari de 
l’annexió de  Sarrià a Barcelona (1921-2021). 

Es podrà veure material que s’ utilitzava els anys 20 fins a material de l’ 
actualitat, per comparar la seva evolució. 

De dilluns a divendres de 19.00h a 21.00, carrer Cornet i Mas 15. 

IMPORTANT: Qui tingui material antic o nou per l’exposició, que ens ho 
faci arribar abans del dia 12 de març. 

 

Divendres dia 18 de març, Tradicional sopar de la OP. 
A les 21.00h al nostre local social. 
 
Cal fer inscripció prèvia, fins dimecres 16 de març. 

 
  

Properes Activitats 

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 



Diumenge 20 de març, Participació a La Magic Line.  
Recorregut: Caminada lineal des de Vilafranca del Penedès fins a 
Vilanova i la Geltrú.  

Podreu trobar tota la informació al web de l’entitat www.elsblaus.cat i 
al taulell d’anuncis de l’ Entitat. 

 
La Magic Line és la mobilització solidària de Sant Joan de Déu que 
camina des de 2014 per un món més just i solidari. Des del seus inicis 
ha sumat esforços i complicitats per aconseguir un món millor i s’ha 
convertit en un esdeveniment emblemàtic que està en creixement 
arreu del territori. 

 

 

Divendres dia 25 de març, Assemblea General Ordinària i Extraordinària.  
A les 20.00h al nostre local social. 
 
Podreu trobar tota la informació al web de l’entitat www.elsblaus.cat i 
al taulell d’anuncis de l’ Entitat. 

 
 
 

Diumenge dia 3 d’ abril, Aplec de Sardanes del Centenari. 
De les 9.30h a les 14.00h al Centre Cívic de Sarrià, carrer d’Eduard 
Conde 22 Jardins de Vil.la Cecilia)  

Cobles: La Principal del Llobregat, Cobla Orquestra Montgrins i  Sant 
Jordi - Ciutat de Barcelona.  

Estrena de la nova sardana “Els Blaus fan cent anys”, del compositor 
Amadeu     Escoda. També s’ interpretarà la sardana “Els Blaus de 
Sarrià”, del mestre Tomàs Sagué.  

 

 
Del dilluns dia 25 d’abril a l’ 1 de maig, Festes de la Patrona.  

Programa en confecció, en breu s’enviarà un tríptic amb tota la 
informació de les activitats.  

Si algun soci te alguna idea de fer una exposició, xerrada, àudio visual 
o el que cregui que pot ser interesant per l’Entitat, ens ho faci saber lo 
abans possible a la Junta secretaria@elsblaus.cat per poder 
confeccionar el programa.  

 

 


