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Entitats

LA PENYA DE L’ESPARDENYA

Activitats de la Penya

La Penya de l’Espardenya va cloure el curs passat amb la 
tradicional acampada per als infants de 8 a 12 anys a Sant 
Miquel de Campmajor; la ruta de joves, als voltants de Sant 
Maurici durant el mes de juliol, i l’acampada familiar del se-
tembre, a les Planes d’Hostoles. 

Les activitats d’estiu es caracteritzen normalment per les 
banyades que fem a les gorgues dels rius, aquestes aigües 
cristal·lines que brollen del no-res i que solen estar força 
fresques. Ho aprofitem per a recomanar-vos la descoberta 
de dos gorgues feta pel Grup Familiar, a Cogolls (salt del 
Molí dels Murris) i a les Planes d’Hostoles (Santa Margari-
da), totes dues de fàcil accés i molt atractives. 

De cara al nou curs 2012-2013, podem dir que l’asso-
ciació ha tornat a arrencar les activitats amb molta força i 
molta gent nova, amb una especial atenció al Grup Familiar, 
en què en les dues excursions fetes ha superat els cin-
quanta participants. 

El Grup de Joves, per la seva banda, ha organitzat una 
sèrie d’excursions de més nivell, de les quals destaquem 
per a aquest primer semestre de 2013 les següents:

•	20 de gener: Ascensió a Rocacorba.
•	17 de febrer: Sortida a la neu amb raquetes.
•	17 de març: Via ferrada.
•	14 d’abril: Sortida amb bicicleta, zona del Bassegoda
•	5 de maig: Caminada circular pel Canigó - Tretzevents

El Grup Familiar té programada una sortida mensual per 
als primers sis mesos del 2013 els dies 13 de gener, 24 
de febrer (a la neu), 17 de març, 21 d’abril, 12 de maig i 9 
de juny. El lloc de les sortides estarà sempre actualitzat a la 
nostra pàgina web.

Us recordem un any més que, durant el mes de desem-
bre, ja es va obrir el període de tramitació de llicències per 
a l’any 2013 a la Federació 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 avantatges que té estar 

El Grup Familiar a la gorga de Santa Margarida

El Grup de Joves al tuc de Ratera (Parc Natural de Sant Maurici)

federat. És molt recomanable, ja sigui en grup o a nivell 
particular, en cas de patir qualsevol accident o contratemps 
en el medi natural.

La Penya és oberta a tothom, i podeu trobar tota la nos-
tra informació a la pàgina web http://lapenya.paispetit.com. 
També podeu trucar als telèfons 972 78 02 91 (Jordi Matas 
i Anna Boadas) o 972 78 01 96 (Àngels i Josep Isern) o bé 
escriure’ns un correu electrònic a lapenya@paispetit.com.
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