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E n t i t a t s

La Penya de 
l’Espardenya
Les activitats de La Penya de l’Espardenya s’han po-
gut dur a terme sense incidències en aquests darrers 
mesos: el temps ens ha anat a favor. Les sortides amb 
el grup infantil d’aquest any, tot i no ser un grup gaire 
nombrós (una mitjana d’unes 10 o 12 persones), han 
estat aquestes: Caramany (Pals), el salt del Sallent 
nevat, els Carcaixells de Solius, la travessa Sant Aniol 
- Talaixà - Oix i el puig Neulós, amb final a la visita del 
castell de Recasens amb els pares. El grup dels més 
grans varen pujar al Puigmal el mes de febrer. Per 
acabar el curs, el 27 de juny, sortida la platja, cap al 
cap de Creus, amb el tren, i la Ruta Infantil de l’Estiu, 
del 8 a l’11 de juliol per la zona del naixement del riu 
Freser, amb nens i nenes entre nou i catorze anys, tant 
de Verges com de la rodalia.

El Grup Infantil recobrant forces en la travessa per Talaixà

Associació de Pares

Festa de Sant Jordi
Dintre de les activitats organitzades per l’APA, cal desta-
car la Festa de Sant Jordi, que s’aprofita per a presentar 
als pares el treball extraescolar de dansa amb una petita 
representació. Durant la diada es venen roses, llibres i 
contes, i es fa una gran xocolatada per a tothom.

Festa del Drac
Per segon any consecutiu l’APA ha organitzat la Festa del 
Drac, en la qual col·laboren i participen mestres, pares i 
alumnes.

La festa s’inicia amb una cercavila protagonitzada en 
tot moment pel drac de l’escola. Seguidament hi ha una 
xocolatada popular i durant tota la jornada es fan tallers i 
activitats diverses, a més d’exposar al públic els treballs 
dels nens i nenes de l’escola. També es prepara un dinar, 
al qual poden apuntar-se totes les famílies.

APA

El drac, objecte de la festa

Volem encoratjar-vos a participar en les diferents ac-
tivitats que organitzem, en especial a iniciar-vos en la 
natura i conviure amb els companys. Les activitats per 
al proper curs s’iniciaran el mes de setembre i queda-
ran obertes per als nascuts l’any 1996.

Per a qualsevol dubte o qüestió, podeu posar-vos en 
contacte amb en Jordi Matas (972 780 291) o amb en 
Lluís Vilanova (972 780 576), que us atendran molt ama-
blement. També podeu escriure’ns un correu electrò-
nic a lapenya.verges@terra.es.
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