
28 gener 2011

E n t i t a t s

La Penya de l’Espardenya

En el darrer semestre de l’any 2010, la Penya de l’Es-
pardenya, ha dut a terme un munt d’activitats dirigides 
a totes les edats. 

Durant els mes de juny, el Grup de Joves va fer una 
ruta pel Pirineu Català, a Baiau, de quatre dies una mica 
remullats, ja que el temps no els va acompanyar gaire. 
Tot i això, ho van acabar de remullar amb una baixada 
de ràfting per la Noguera. 

El mes de juliol el Grup Infantil se’n va anar d’acam-
pada durant tres dies a la vall de Camprodon, on van 
fer jocs de nit, convivència dins les tendes i excursions 
per la zona. 

La novetat, que 
de ben segur re-
petirem la pròxima 
temporada, ha es-
tat la I Acampada 
Familiar, on van 
participar vuit fa-
mílies, que del 3 al 
5 de setembre van 
parar les tendes al 
càmping municipal 
de Sant Llorenç de 
Cerdans, a la Cata-
lunya del Nord.   

El mes d’octu-
bre vam tornar a 
començar la tem-
porada, amb una 
sortida al mes el 
Grup de Joves i una altra el Grup Familiar. Els joves 
van anar a Vallter (10 d’octubre) i al Matagalls (10 de 
novembre), i el de les famílies va descobrir un tros 
de la via romana (10 d’octubre) i va olorar les fulles 
de la tardor amb una passejada pel Montseny (10 de 
novembre). La sortida del mes de desembre ha estat 
conjunta, i han anat a portar el pessebre fins al castell 
de Recasens.

Per als primers sis mesos del 2011 ja tenim progra-
mades totes les sortides, i són aquestes:

· 30 de gener: Salt del Sallent. Conjunta i amb dos  
      nivells de dificultat.

· 20 de febrer: Sortida a la neu. Grup Familiar.
· 27 de febrer: Sortida a la neu. Grup de Joves.
· 13 de març: Les Guilleries. Grup de Joves
· 20 de març: Castell de Mont-roig. Grup Familiar.
· 2 i 3 d’abril: Cap de setmana a Montserrat. Conjunta.
· 8 de maig: Sortida amb bicicleta als clots de Sant      

      Julià. Grup Familiar.

· 15 de maig: Sortida amb bicicleta als clots de Sant   
      Julià. Grup de Joves.

· 5 de juny:  Pujada al Carlit. Grup de Joves.
· 12 de juny: Banyota a les cales de Begur, rec de ses      

       Gralles. Grup Familiar.
Us recordem que les activitats són obertes a tothom 

que tingui ganes de gaudir de la natura, descobrir en-
torns propers i passar una estona a l’aire lliure.

Trobareu tota la informació actualitzada a la pàgina 
web de la Penya, http://lapenya.paispetit.com. Si voleu, 
podeu trucar als telèfons 972 78 02 91 (Jordi Matas 

i Anna Boadas), 
972 78 05 76 (Llu-
ís Vilanova) o 972 
78 01 96 (Àngels 
i Josep Isern), o 
escriure’ns un cor-
reu electrònic a 
lapenya@paispetit.
com.

El mes de de-
sembre es va obrir 
el període de trami-
tació de llicències 
per a l’any 2011 a 
la Federació d’En-
titats Excursionis-
tes de Catalunya 
(FEEC). Si esteu 
interessats a obte-
nir la llicència fede-

rativa, us podeu posar en contacte amb nosaltres: us 
informarem de les cobertures i els avantatges.
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Puig de Sant Antoni (juliol 2010)




