
PROGRAMA DEL GECT PROJECCIONS I EXCURSIONS 
 

 

Festa de la Mare de Deu de L’Hospitalet de 
Puigpelat i Jornades Culturals 2019. 
 
 
Diumenge dia 10 de març: Excursió amb bus, primer a 
Tarragona per visitar les instal·lacions d’Ematsa i després a 
l’Ampolla per visitar l’Estació de Tractament d’Aigua Potable del 
CAT. Tot seguit dinar a base de peix. 
 
 
Divendres dia 29 de març: per la tarda a les 19:30 hores, 
CONFERÈNCIA: Sobre el sentit excursionista del Camí de 
l’Aigua de la Mina de l’Arquebisbe, a càrrec de Joan Marquès i 
Griñó. I PRESENTACIÓ: de les particularitats d’aquesta gran 
obre a càrrec de personal d’Ematsa. Sala d’Actes del Centre 
Cultural de Puigpelat 
  
 

Dissabte dia 30 de març, EXCURSIÓ “25è Camí de l’Aigua de la 
Mina de l’Arquebisbe Tarragona – Puigpelat” (PRC 159), 
sortirem a les 6 hores en punt, del matí de la font de l’Arquebisbe 
Armanyà, vora el Portal de Sant Antoni de Tarragona. Prop de un 
quart de set visitarem EMATSA (entrega del banderí 
commemoratiu del 25è Aniversari) Aproximadament a les 11 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 13:15 hores passarem per Bellavista, entre 
dos i tres quarts de dues passarem per la Capella de la Mare de 
Déu de l’Hospitalet. Aproximadament a tres quarts de dues 
inaugurarem el pal indicador del nou traçat de l’últim sector del 
PRC 159, que a partir d’enguany arribarà al Portal de Puigpelat 
passant pel camí dels Retorts. Finalitzarem aquesta activitat amb 
un dinar popular de Paella: “Especial 25è Aniversari del Camí de 
l’Aigua de la Mina de l’Arquebisbe”. Al Casal de Puigpelat. 
 
 
 

  
 



Diumenge dia 31 de març, per la tarda a les 19:30 hores, 
PRESENTACIÓ a càrrec de Marta Blanc de la recopilació de 25 
anys del Camí de l’Aigua de la Mina de l’Arquebisbe. I tot seguit la 
PROJECCIÓ Audiovisual. Tot es farà a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural de Puigpelat. 
  
“Vint-i-cinc anys del Camí de l’Aigua de la Mina de 
l’Arquebisbe” a càrrec de Joan Aubia i Sardà. 
 

 

 

  Jornades Culturals de Primavera 2019 
 
 

Dissabte dia 6 d’abril, per la tarda a les 19:30 hores, doble 
PROJECCIÓ Audiovisual a la Sala d’Actes del Centre Cultural de 
Puigpelat: 

  
“Mont Blanc 1989. El cim d’Europa 30 anys després” de Lluís 
Díaz, Josep Mariné, Toni Coll i Joan Marquès. 
 
“Trekking al Camp Base de l’Everest” – Nepal 2018” de Joan 
Gassol, Amelia Carrilero i Lluís Díaz.  
 

 
 

Diumenge dia 28 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.  
 
Amb motiu de les eleccions, es suspenen la tornada a peu i les 
projeccions inicialment previstes per a aquesta tarda. 


