
 
 
 

Benvolgudes amigues i amics. 

 

Amb aquest escrit volem presentar-vos la nova Junta de l’Associació “Ardenya. patrimoni i natura” 
sorgida de l’Assemblea General Ordinària que es va celebrar el passat 13 de novembre del 2021 a 
l’ermita de Sant Amanç. 

 

En primer lloc, cal agrair tota la tasca, el temps i els esforços que les anteriors juntes han dedicat 
en els darrers anys. Les activitats i gestions, que s’han dut a terme de manera altruista són un 
exemple de feina molt ben feta. 

 

Entrem a formar part de la nova Junta Directiva de l’associació amb moltes ganes de tirar endavant 
diversos projectes, amb la finalitat de promoure, conservar i protegir el patrimoni natural i cultural 
de l’Ardenya. També volem estrènyer llaços de col·laboració amb les administracions o d’altres 
entitats que tinguin objectius similars: el coneixement, la divulgació i la conservació del nostre entorn 
i patrimoni. 

 

Ens agradarà molt conèixer la vostra opinió i les propostes i aportacions que vulgueu fer per tal de 
complir els objectius de l’Associació. Per això intentarem anar fent  trobades de manera regular 
obertes a tots els socis i simpatitzants. Així, us convidem a venir a la primera que farem a les 12h i 
que coincidirà amb la jornada de neteja de l’entorn del dia 2 d’abril del 2022 

 

Per a qualsevol dubte o proposta ens podeu escriure al nou mail:  info.ardenya@gmail.com 

 

 

 

Una forta abraçada a totes i a tots. Fins ben aviat! 

Salvador Ventura com a president, Xavier de Blas com a secretari i Oriol Gandol com a tresorer 
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Espai dels socis: 

Us informem que, després de molts anys de no fer-ho, hem cregut necessari actualitzar les quotes 
de soci. Aquests imports ens han de permetre garantir la cobertura de les despeses bàsiques de 
funcionament de l’Associació i les derivades del manteniment de l’Ermita de Sant Amanç.  

Per aquest motiu, establim 3 tipus de quota anuals: 

Quota individual:10€    Quota familiar: 15€     Quota voluntària: a partir de 15€ 

Per altra banda, per tal de donar compliment a la nova normativa de protecció de dades de caràcter 
personal és necessari que ompliu, signeu i ens feu arribar de nou la fulla adjunta: ”Inscripció soci / 
sòcia” al nou mail: info.ardenya@gmail.com  

 

 

Properes activitats: 

 Febrer: 12/02/2022 a les 8,30 a l’ermita de Sant Amanç. Caminada per l’Ardenya. L’ermita de 
Sant Amanç serà la seu de la trobada oberta anual dels companys de Wikiloc. Posteriorment 
hi haurà dinar popular amb barbacoes. Gratuït 
 

 Març: 12/03/2022 a les 18,30h a l’ermita de Sant Amanç. “Records de Selene. Memòria i futur 
de l’exploració humana de la Lluna”. Serà una xerrada,  un audiovisual amb música en directe 
i posteriorment, si el cel ho permet, es farà l’observació de la lluna amb telescopis. A càrrec de 
l’Associació Astronòmica de Girona, i Hierospháneia. Donació 5€. Gratuït pels socis 
d’Ardenya. (És necessari inscriure’s enviant un mail a: info.ardenya@gmail.com) 

 
 Abril: 02/04/2022 a les 10h. Jornada familiar de neteja a l’entorn de l’Ermita de Sant Amanç. 

Activitat realitzada conjuntament amb d’altres entitats. Posteriorment hi haurà dinar popular 
amb barbacoes. Gratuït 
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