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Entitats

PENYA DE L’ESPARDENYA

Activitats de la Penya

La Penya de l’Espardenya continua activa. Durant aquest 
primer semestre de 2013, hem fet una sortida mensual 
amb el Grup Familiar, el grup on té cabuda tothom qui 
tingui ganes de compartir caminades entorn de paratges, 
cims i rius propers. 

Podem destacar sortides a racons com els següents:

 » Febrer: Castell de Farners, sortida clàssica a Santa Co-
loma de Farners.

 » Març: Ermita de Sant Roc - Vall de Llémena, una 
passejada per un cingle a l’abast de tothom.

 » Abril: Les mines del Nen Jesús, situades al terme 
municipal de Celrà. Ens van fer descobrir una antiga 
explotació minera. La sortida va continuar fent cim al 
castell de Sant Miquel, on vam poder gaudir de les 
magnífiques vistes de tot el Gironès, l’Alt i el Baix Em-
pordà, el Pla de l’Estany... La baixada la vam fer per la 
vall de Sant Daniel fins a la rambla de Girona, on vam 
assaborir un gustós gelat.

 » Maig: Sant Aniol d’Aguja, un sender molt concorregut 
que transcorre pel fons de la vall i tota la vora de la ri-
era, per on baixava una gran quantitat d’aigua gràcies a 
les pluges tan abundants que hem tingut; unes aigües 
transparents on més d’un no va poder resistir de posar 
els peus, ja fos accidentalment a l’hora de travessar el 
riu o per gust, jugant a tirar pedres. La tornada la vàrem 
fer pel Salt de la Núvia.

 » Juny: Camí de ronda al cap de Creus. Com és ja ha-
bitual, en l’última sortida de la temporada ens apropem 
al mar per poder gaudir de la primera banyota de l’any.

De cara a l’estiu, ens queden les acampades de cap 

El Grup Familiar a l’ermita de Sant Roc, a la Vall de Llémena

de setmana, la infantil, del 12 al 14 de juliol, i la familiar, 
programada per al primer cap de setmana de setembre. 
Els llocs estan pendents de concretar, però es publica-
ran en la nostra pàgina web. Esperem que el temps ens 
acompanyi i que puguem gaudir tots plegats de la sortida.

Per a qualsevol informació o per formar part del nostre 
grup, us podeu posar en contacte amb nosaltres als telè-
fons 972 78 02 91 (Jordi Matas i Anna Boadas), 972 78 01 
96 (Àngels i Josep Isern) o ens podeu escriure a l’adreça 
electrònica lapenya@paispetit.com.

Si voleu obtenir més informació sobre La Penya de l’Es-
pardenya, consulteu http://lapenya.paispetit.com.
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