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Entitats

PENYA DE L’ESPARDENYA

Final de temporada 

A La Penya de l’Espardenya aquest final de temporada 
(mesos de juliol i setembre) hem tingut mala sort: el temps 
no ens ha acompanyat i les tradicionals acampades dels 
mesos d’estiu no es van poder fer; però el 2014 hi torna-
rem, ja que de ganes no ens en falten. 

L’inici del nou curs ha estat molt bo. Tenim oberts dos 
grups de colles excursionistes:

 �El Grup Familiar, on cap tothom que tingui ganes de 
passar un dia a la natura amb gent que ja coneixes i gent 
que tens el gust de poder conèixer. Som famílies de 
Verges i dels pobles del voltant (Jafre, Parlavà, Ultram-
ort, Torroella, l’Escala...) que fem caminades aptes per a 
tots els nivells, ascensions curtes i passejades circulars.

 
 �El Grup de Jovenets. Tenim la sort que molta de la 
mainada que passa per La Penya continua amb nosal-
tres, i amb aquest nois i noies podem fer sortides més 
atractives, com són al Taga el mes d’octubre, i al Turó de 
l’Home i Les Agudes aquest passat mes de novembre. 

Volem destacar l’organització de la I Marxa de Verges 
juntament amb la Club Ciclista Verges al qual donem les 
gràcies per tota la feina que han tingut i la iniciativa que 
han demostrat. Esperem continuar-la fent.

Ara bé, de cara a aquest primer semestre del 2014, 
programarem noves sortides per a tots els gustos, les da-
tes de les quals ja us podem avançar: 12 de gener, 9 de 
febrer (a la neu), 16 de març, 6 d’abril, 11 de maig i 8 o 29 
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 de-
sembre, es va obrir el període de tramitació de llicències 

Sortida a les Agudes

per l’any 2014 a la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC). Si esteu interessats a adquirir la llicèn-
cia, us podeu posar en contacte amb nosaltres: us in-
formarem de les cobertures i els avantatges que té. És 
molt recomanable en cas de patir qualsevol accident o 
contratemps en el medi natural, ja sigui en grup o a nivell 
particular, i també per a beneficiar-se de descomptes en 
refugis i altres serveis.

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