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La Penya de l’Espardenya

ACTIVITATS DE LA PENYA

Aquest darrer semestre de l’any 2011, a La Penya de l’Espardenya hem fet un munt d’activitats dirigides a 
totes les edats. 

El mes de juny passat el Grup de Joves, acompanyats per alguns pares, van fer el cim més alt del Pirineu 
català, la Pica d’Estats (3.143 m). Aquesta vegada el temps els va acompanyar, de manera que van poder ob-
servar des del cim la fantàstica vista de Catalunya i acabar de fer els altres tres cims, de més de 3.000 metres, 
més assequibles: el Verdaguer, el Sotllo i el Montcalm.

Amb el Grup Infantil vam anar novament d’acampada durant dues nits. Aprofitant un cap de setmana del mes 
de juliol, vam tenir l’oportunitat de dormir amb tendes, banyar-nos en rius d’aigua clara i transparent, fer jocs 
de nit i de tenda, etc., als paratges de la Fageda d’en Jordà, a Olot. 

El passat mes d’octubre tornàrem a iniciar les activitats mensuals per a totes les edats, ja que poden escollir 
entre participar en el Grup Familiar (on tothom hi és inclòs) o en el Grup de Joves, on les sortides són per als 
més valents. 

En la primera, amb el Grup Familiar, vam anar a tastar la tardor per les Guilleries, on els nens i nenes van 
poder collir castanyes i glans, tirar-se fulles pel cap, passejar per boscos d’avets... El Grup de Joves va fer el 
cim del Balandrau (2.585 m), entre Vallter i Núria. Pel mes de novembre les pluges ens van aigualir totes les 
sortides, que vam haver d’anul·lar. Pel desembre, com bé marquen aquestes dates, vam anar a fer un pessebre 
amb fang al volcà de Santa Margarida, també a Olot.

Per als primers sis mesos del 2012 ja tenim programades totes les sortides. Són aquestes:
• 15 de gener: Castell de Solius. Grup Familiar.
• 22 de gener: Santuari dels Àngels. Grup de Joves.
• 4 i 5 de febrer: Cap de setmana a la neu (iglú i raquetes), a Vallter. Grup de joves.
• 12 de febrer: Sortida a la neu. Grup Familiar.
• 11 de març: Circular al Taga. Grup de Joves.
• 18 de març: Puig d’Arques. Grup Familiar.
• 15 d’abril: Carril bici Olot-Girona. Grup de Joves.
• 22 d’abril: Carril bici Girona-Llagostera. Grup Familiar.
• 6 de maig: Canigó. Grup de Joves.
• 15 de maig: Sant Aniol de Finestres. Familiar.
• 10 de juny: Anirem a fer la primera remullada a les cales del cap de Creus. Sortida conjunta de tots els 

grups. 
Us recordem que les activitats són obertes a 

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

Trobareu tota la informació actualitzada a la pà-
gina 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 01 
96 (Àngels i Josep Isern) o 972 78 05 76 (Lluís 
Vilanova), o també podeu escriure’ns un correu 
electrònic a lapenya@paispetit.com.

El mes de desembre es va obrir el període de 
tramitació de llicències per a l’any 2012 a la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC). Si esteu interessats a obtenir la llicèn-
cia federativa, us podeu posar en contacte amb 
nosaltres: us informarem de les cobertures i els 
avantatges.
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Coronant la Pica d’Estats aquest estiu
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