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Entitats

LA PENYA DE L’ESPARDENYA

Activitats de la Penya

La Penya de l’Espardenya, com molts ja sabeu, és un grup 
excursionista format per un conjunt de gent il·lusionada i 
apassionada per la natura, a qui agrada conviure amb els 
altres i compartir moments envoltada de muntanyes i prats.

A l’inici del curs teníem grans esdeveniments preparats 
per a la temporada. Malauradament, com que el temps és 
imprevisible, només podem destacar les següents:

Via Ferrada de Carcaixells (febrer 2012). El Grup de 
Joves va gaudir d’una via molt entretinguda, amb els dife-
rents tipus de passos, com la tirolina, els ponts, l’escalada, 
els ràpels, amb una espectacular vista aèria.

Hortmoier - Escales - El Ferran (març 2012). Va ser 
una sortida compartida entre el Grup de Joves i el Grup 
Familiar. El primer va anar a fer El Ferran, dirigit per un grup 
de joves monitors, que va ser una gran aventura, ja que fou 
la primera vegada que varen assolir el cim. Per altra banda, 
el grup familiar va anar a visitar la cova d’Escales, on, per a 
accedir-hi, pares i nens van haver de fer un descens amb 
cordes; tota una aventura per a petits i grans.

Carril bici Olot-Girona (abril 2012). A diferència de les 
altres sortides, no podia faltar la bicicletada; per tant, a dos 
quarts de nou del matí, nens, pares i monitors érem al punt 
de trobada per carregar bicicletes i marxar.

Un cop allà, el Grup de Joves va fer el carril bici Olot-Giro-
na, mentre que el Grup Familiar va sortir des dels Hostalets 
d’en Bas fins a Bescanó. Durant la sortida disposàvem de 
cotxe escombra per a ajudar-nos en tot moment. Malgrat 
que la previsió del temps no acompanyava, tots dos grups 
ens vam tornar a ajuntar a l’hora de dinar, a Amer, on ens 
va fer una gran ploguda. A partir d’aquell punt, el pròxim 
reagrupament va ser a Girona.

Tot i les sortides destacades, la temporada encara no 
s’ha acabat; per tant, si algú està interessat a formar part del 
grup, es pot posar en contacte amb nosaltres als telèfons 
972 78 02 91 (Jordi Matas i Anna Boadas), 972 78 01 96              

(Àngels i Josep Isern) o escriure’ns a l’adreça electrònica                     
lapenya@paispetit.com. Si voleu obtenir més informació so-
bre què és La Penya de l’Espardenya, la trobareu a la nostra 
pàgina web http://lapenya.paispetit.com.

Aquesta temporada ens queden les dues rutes d’estiu. 
La ruta del Grup Infantil es farà el cap de setmana del 13 
al 15 de juliol, i la ruta dels joves, el cap de setmana del 
27 al 29 de juliol. Els llocs estan pendents de concretar, 
però es publicaran en la nostra pàgina web. Esperem que 
el temps ens acompanyi i puguem gaudir tots plegats de 
les sortides.

EQUIP DE MONITORS

El Grup Familiar a la cova d’Escales


