
ACTES DEL GRUP EXCURSIONISTA DEL CAMP DE TARRAGONA  

A PUIGPELAT 

Amb el suport de l’ajuntament de Puigpelat, el divendres 4 de juny de 2021 es 

va celebrar una sèrie d’actes socials de l’entitat excursionista.  

En primer lloc, de 18 a 19 hores, la jornada de portes obertes va permetre 

visitar les millores i arranjaments fets al local del Grup Excursionista situat a 

l’edifici de l’ajuntament , que mostrava una exposició de fotos de les diverses 

activitats del Grup portades a terme al llarg de la seva història. 

  
 

A les 19 hores, al saló d’actes del Casal Puigpelatenc i seguint les mesures de 

seguretat anticovid establertes per l’ajuntament (registre nominal, mascareta, 

gel, temperatura i distància) va tenir lloc l’assemblea anual del G.E.C.T. on el 

president Joan Maria Boada i el secretari Joan Ilundain van explicar el 

tancament de comptes de l’any anterior i el pressupost proposat pel vinent, a 

més de les gestions efectuades pel canvi de junta directiva al mig de la 

pandèmia i altres assumptes de la vida social del Grup, com els projectes 

d’activitats que han proposat a partir d’ara. La seva gestió ha estat aprovada 

per unanimitat dels socis i sòcies presents.    

  
 

A les 20 hores i ja obert al públic en general, el soci Lluís Díaz ha fet la 

presentació del seus llibres de memòries de muntanya: ‘Del Montsant al Cerví’ 

publicat al 2017 i ‘’De l’Aconcagua al Kilimanjaro’ publicat al 2021, ambdós 

disponibles en format paper i llibre electrònic a amazon.es i que recullen la 

seva visió personal de la trajectòria del G. E. C. T des del 1980 fins el 2007. 



A continuació es va fer la projecció, ajornada de l’any passat per la pandèmia, 

de l’audiovisual commemoratiu de l’expedició del Grup al massís dels Écrins 

(Alps-França) que va tenir lloc al 1990. 

Per finalitzar, es va celebrar un animat sopar social al bar del Casal. 

 


