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Dintre del programa de les festes de Puigpelat dedicades a la Mare de 
Déu de la Llet o de l’Hospitalet, el nostre company Josep Salafranca ens 

delectà amb una xerrada 
sobre el tema: “Anem 
d’excursió”, títol de la sèrie 
de caminades que ell 
organitza des de fa anys al 
nostre Grup. Va fer la 
presentació de l’acte el 
nostre president, Antoni Coll, 
que va agrair a tothom la 
participació al seguit d’actes 
culturals que el nostre Grup 
organitza durant tota la 
setmana. Acompanyat en tot 
moment de la seva esposa 

Lola Ferrándiz, Josep Salafranca es va adreçar a l’auditori que omplia de 
gom a gom la sala d’actes de l’ajuntament de Puigpelat. Començà fent un 
recordatori de J. Colomé i A. Boqué, el seu introductors en el món de la 
muntanya i de la primera excursió per Siurana que va donar nom a tota la 
seva activitat fins ara: Anem d’excursió, expressió amb la qual convoca a 
gaudir de l’entorn de les nostres comarques per camins i senders 
recuperats, tot lligant uns 
recorreguts escol l i ts i 
encisadors accessibles a 
tothom.

La seva filosofia parla 
precisament d’això, de 
sortides curtes, de baixa 
dificultat, que conviden a la 
convivència amb amics i 
companys, en un esperit no 
c o m p e t i t i u ,  q u e e s 
complementen amb la 
descoberta del medi natural, 
de la història i la rica toponímia que és en molts casos veritable poesia, 
segons les seves paraules.També va destacar les circumstàncies negatives 
per l’activitat natural de caminar pels senders  i corriols: les prohibicions de 
pas, amb tanques i gossos, per part de certs nous propietaris; la motorització 



creixent que desfà els antics 
empedrats de ls  camins, 
veritable patrimoni històric i 
cultural,  per par de les motos, 
tot i que la llei els hi prohibeix; la 
creació de noves infrastructures, 
autovies, trens i carreteres, que 
s’emporten pel davant la 
possibilitat de caminar per molts 
llocs de la plana del Camp. 
Sobre el catàleg de Fitxes 
publicades, va recordar una a 

una el recorregut de les 18 que es poden consultar i obtenir fins avui, en 
format pdf, en aquesta web. Es va marcar com a objectiu arribar a les 25 
excursions   documentades i actualitzades constantment, incloent-t’hi 
també la tecnologia GPS, per tal 
de facilitar el seu ús immediat i 
pràctic.

Una vegada acabada la 
conferènc ia ,  ga i rebé una 
quarantena d’amics i companys 
es van reunir en un sopar al 
restaurant El Gall Roig de 
Puigpelat, on als postres es van 
fer breus parlaments. En primer 
lloc va prendre la paraula el 
conegut excursionista reusenc 
Antoni Boqué i Domènech, company de camins i descripcions, que va lloar 
la vàlua de l’homenatjat, comparable als grans excursionistes de les 
nostres comarques. Després li va fer lliurament d’un trofeig-record de la 
nostra entitat per tal de perpetuar-li el reconeixement del Grup. Finalment, 

el nostre president li lliurà un petit 
llibret recordatori signat pels presents, 
homenatge afectuós a una persona 
enamorada de la muntanya, que viu 
amb veritable passió els senders, els 
rierols, les dreceres i els corriols de la 
nostra geografia més propera i a més 
l’estudia, descriu i detalla per posar-la 
a l’abast de tots els demés en una 
tasca absolutament altruista. Una 
fe ina  e log iab le  que s ’escau 

perfectament amb l’esperit del nostre grup, dintre les millors tradicions de 
l’excursionisme català.   


