
PROGRAMA DEL GECT PROJECCIONS I EXCURSIONS 

 
Festa de la Mare de Deu de L’Hospitalet de Puigpelat i Jornades 
Culturals 2017 
  

Dissabte dia 25 de març, EXCURSIÓ “23è Camí de l’Aigua 
Tarragona – Puigpelat” (PRC 159), sortirem a les 6 hores del matí 
de la font de l’Arquebisbe Armanyà, vora el Portal de Sant Antoni 
de Tarragona. Aproximadament a les 10,30 hores passarem per La 
Secuita (punt de trobada amb els excursionistes que només vulguin 
fer la meitat del recorregut, al bar del Casal del poble). Pels vols de 
les 13 hores passarem per Bellavista i entre dos quarts de dues i 
les dues de la tarda farem el pica-pica i el dinar de motxilla a la 
Capella de la Mare de Déu de l’Hospitalet. Entre les 15,30 i les 16 
hores arribada a Puigpelat passant pel Pi i el Portal. 
  
 Diumenge dia 26 de març, per la tarda a les 19:30 hores, 
PROJECCIÓ Audiovisual i Col·loqui, a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural de Puigpelat, amb el títol: 
  
“Cicle anual d’excursions 2016” a càrrec de Joan Aubia i Sardà 

 

 

  Jornades Culturals de Primavera 2017 
 

Diumenge dia 30 d’abril, EXCURSIÓ “Aplec Santuari M.D. 
Montserrat de Montferri”, sortirem de Puigpelat a les 7,30 hores 
del matí, pels vols del migdia arribarem a Montferri i participarem en 
la festa de l’Aplec i la tradicional Paella al peu del Santuari. Per la 
tarda, els que vulguin, retornarem a peu a Puigpelat passant per 
l’Ermita del Loreto i per Bràfim. 
 
Diumenge dia 30 d’abril,  per la tarda a les 19:30 hores, doble 
PROJECCIÓ Audiovisual a la Sala d’Actes del Centre Cultural de 
Puigpelat: 
 
“Trek Mgoun Atlas Marroc’2016” de Joan Marquès i Toni Coll.  
 
“10 anys del Centenari de l’Aconcagua” pel·lícula  realitzada per 
Lluís Díaz i projectada novament amb motiu del 20è Aniversari de 
l’Expedició al sostre d’Amèrica del “Grup Excursionista del Camp de 
Tarragona” de PUIGPELAT. 
 


