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Penya de l’Espardenya

Un any més La Penya de l’Espardenya va iniciar el curs 
2009/2010 el mes d’octubre passat. Gràcies a l’esforç 
dels directors i a la voluntat i les ganes de treballar 
dels joves monitors, hem arrencat amb un programa 
d’activitats dirigit a tots els públics. 

Les sortides programades per a aquest curs són per 
a tothom qui tingui ganes de gaudir de la muntanya, la 
natura, de passar una estona amb companys, fer noves 
amistats... Podem trobar-hi diferents grups:

- Grup Infantil (nens i nenes de 8 a 12 anys), fan ex-
cursions adaptades al seu nivell i amb més diversió.

- Grup de Joves (nois i noies de 12 a 18 anys), amb 
sortides més atractives per a la seva edat i on es re-
quereix més esforç.

- Grup Familiar, reobert aquest any a causa de la 
demanda de les famílies. Hi podem trobar participants 
des de 2 o 3 anys amb els pares i germans. Les sortides 
es fan conjuntament amb el Grup Infantil i són aptes 
per a tothom.

Una altra novetat és que l’associació, a principis 
d’aquest any, serà donada d’alta a la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), i com a tal oferirà 

el servei de tramitació de llicències esportives, amb els 
avantatges que això comporta: assegurança per a prac-
ticar tot tipus d’esports de muntanya, descomptes amb 
serveis, etc. Podeu visitar www.feec.es. Qui hi estigui 
interessat, només cal que se n’informi a La Penya.

Per últim, us volem informar que, per celebrar els 
anys que portem en funcionament –ja en seran més de 
quinze–, el proper 25 d’abril organitzem una Trobada de 
Membres i Antics Membres de La Penya. Esperem que 
tothom qui hagi passat per l’associació, ja sigui com a 
infant, jove, pares, director, monitor o fundador, participi 
en aquesta festa. La jornada consistirà en una sortida 
a la Mare de Déu del Mont i una dinada conjunta. Us 
hi esperem!

Us recordem que trobareu informació de totes les 
activitats que es faran fins al mes de juny en la pàgina 
web de La Penya, http://lapenya.paispetit.com. També 
podeu trucar als telèfons 972 78 02 91 (Jordi Matas i 
Anna Boadas) o 972 78 05 76 (Lluís Vilanova), o escriu-
re’ns un correu electrònic a lapenya@paispetit.com.

LA PENYA DE L’ESPARDENYA

C/ Nord, 2 - Tel. 972 78 04 41
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)

Ruta Infantil a Oix (Juliol 2009) Ruta dels joves al Pedraforca (Juliol 2009)

37P a í s




