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E n t i t a t s

La Penya de l’Espardenya

TEMPS DE LLEURE

Castell de Recasens, desembre del 2010Activitats al refugi de Montserrat, abril del 2011

La Penya de l’Espardenya ha fet diverses activitats 
per a les diferents edats dels seus membres. Un del 
grups és l’Infantil o Familiar, d’edats entre 1 i 12 anys, 
amb els corresponents pares o famílies interessats 
a anar a caminar i passar una bona estona amb tot 
de gent, passejant per la muntanya i contemplant-la. 
L’altre és el Grup de Joves, a partir de 12 anys i fins 
que ho creguin convenient, però canviant la categoria 
de nen per la de monitor, tal com hem fet la majoria 
dels qui hem portat la Penya i que estem orgullosos 
d’haver contribuït a la seva continuïtat –i que per molts 
anys pugui ser així!–. En totes aquestes activitats hi 
ha hagut un nombre significatiu de participants. Per 
aquest motiu us animem a formar-ne part.

En el darrer semestre, durant el mes d’abril hi va haver 
una sortida conjunta de cap de setmana a Montserrat. 
Vàrem sortir dissabte a les tres de la tarda del camp 
de futbol de Verges per anar fins a Montserrat a visitar 
el monestir. Tot seguit anàrem a l’àrea d’acampada 
a muntar les tendes per al Grup de Joves, mentre el 
Familiar començava a preparar les coses per a passar 
la nit al refugi. Un cop tot organitzat, vàrem sopar, i, en 
acabat, els joves van fer jocs de nit i convivència dins 
les tendes.

Una novetat en les activitats fou l’endemà al matí, 
ja que el Grup de Joves es disposà a fer la via ferrata 
de Montserrat, d’unes quatre hores de recorregut, 
aproximadament, fins a arribar al cim de Sant Jeroni.

Per la seva banda, el Grup Familiar va fer la tradicional 
ruta a peu fins al cim per veure arribar els joves amb 
cares d’esgotament i, al mateix temps, de satisfacció.

Les activitats són obertes a tothom que tingui ganes 

de gaudir de la natura, descobrir l’entorn i passar un 
bona estona a l’aire lliure. Us informem de les que 
hem fet o farem aquesta temporada.

5 de juny: Pujada al Carlit. Grup de Joves•	
12 de juny: Banyota a les cales de Begur (rec •	
de ses Gralles). Grup Familiar
8-10 de juliol: Maçanet de Cabrenys. Grup •	
Familiar.
22-24 de juliol: Pica d’Estats. Grup de Joves.•	

Ens hem posat en contacte amb la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya per a tramitar les llicències 
federatives. Aquestes ens ofereixen cobertura en 
responsabilitat civil (despeses mèdiques, de rescat...) i 
en activitats cobertes per l’assegurança (excursionisme, 
senderisme, marxes...). Això ens permet fer excursions 
dins uns límits més amplis dels que teníem fins ara i ens 
dóna uns grans avantatges en el moment d’escollir entre 
refugis o campaments.

Una gran part dels membres de l’entitat ja l’han 
sol·licitada. Si esteu interessats a obtenir la llicència 
federativa, us podeu posar en contacte amb nosaltres i 
us informarem amb més detall de les cobertures i dels 
avantatges que ofereix.

Trobareu tota la informació actualitzada de les nostres 
activitats a la pàgina web de la Penya, http://www.lapenya.
paispetit.com. També podeu trucar telèfons 972 78 02 91 
(Jordi Matas i Anna Boadas), 972 78 05 76 (Lluís Vilanova), 
972 78 01 96 (Àngels i Josep Isern) o escriure’ns a l’adreça 
electrònica lapenya@paispetit.com.
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