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Casal de jubilats

Entre les activitats del Casal, us relacionem les se-
güents:

- El dia 4 de juny vam poder gaudir d’un recital de 
poesies inèdites a càrrec del jove d’aquesta localitat 
Josep Cots. L’acte, que va tenir molt d’èxit –li vam fer 
repetir unes quantes poesies–, va acabar amb un pica-
pica patrocinat per «la Caixa».

- Per al sopar de germanor de la festa del setembre, 
els joves ens van demanar si ens podíem encarregar 
dels plats, gots i coberts.

- En la celebració de la Castanyada de l’escola, els 
mestres van sol·licitar la nostra col·laboració per a torrar 
les castanyes per als alumnes.

- No fa gaire l’Ajuntament ens va donar una olla de 
xocolata desfeta; en aquest cas, la nostra ajuda va 
consistir a menjar-nos-la, entre totes les persones que 
vénen cada dia al Casal.

Diuen els metges que les persones grans que se 
senten útils viuen més anys. Doncs bé, en nom de la 
Junta, gràcies a tots per haver-nos donat l’oportunitat 
de deixar-nos-ho comprovar.

MARIA ROSA RIBOT

 Penya de l’Espardenya

Els de la Penya de l’Espardenya, com cada setembre, 
hem iniciat un nou curs amb moltes ganes, gràcies al 
gran interès de nous pares i mares, i principalment pel 
nombre d’infants i joves que ens encoratgen a tirar 
endavant l’associació.

Les dues primeres sortides d’aquest curs, una al 
parc La Selva de l’Aventura, de coll de Ravell, i l’altra al 
Puigsacalm, han tingut molta acceptació, tant pel nom-
bre de participants com pel bon resultat de l’activitat. 
En els dos casos s’han pogut recuperar les sortides 
paral·leles del grup de pares, que la fan pel seu compte, 
mentre que nosaltres, monitors i nens, fem la nostra.

Com cada any, al desembre, tots plegats fem la 
Sortida del Pessebre, que consisteix a pujar a un cim, 
ermita, castell o lloc singular i, allí mateix, modelar fang 
i elaborar el nostre pessebre particular.

Les sortides que tenim programades per a passat 
festes són les següents:

• 12/1/08: Cova de l’Orri i coves de Sadernes.
• 10/2/08: Sortida a la Nau - Taga.
• 9/3/08: Sortida amb bicicleta, Ter amunt.
• 13/4/08: Sant Aniol pel Salt de la núvia / per la vall.
• 10 i 11/5/08: Nit a la Garrotxa i dinada amb els 

pares.
• 1/6/08: Cales del Montgrí a remullar-nos.
Per al mes de juliol, programarem més endavant la 

Ruta d’Estiu, que clourà el curs.
Finalment volem animar-vos a participar en 

les diferents activitats que organitzem, tant per 
als infants com per als joves i pares. Aquestes 
activitats són per als nascuts a partir del l’any 
1999.

Per a informar-vos sobre qualsevol qües-
tió, podeu posar-vos en contacte amb Jordi 
Matas (972 780 291) o amb Lluís Vilanova 
(972 780 576), que us atendran molt amable-
ment, o bé escriure’ns un correu electrònic 
a lapenya@paispetit.com i us enviarem les 
activitats programades amb més detall. També 
podeu visitar la nostra pàgina web. 
http://lapenya.paispetit.com. 

JORDI MATAS I LLUÍS VILANOVA

 Tota la colla al Puigsacalm

La nova temporada de la Penya




