
 



FESTA DE LA MARE DE DEU DE L'HOSPITALET DE 
PUIGPELAT 

 
Participació del GECT en les Jornades Culturals de Primavera 

Març 2007 
 
PROGRAMA DE PROJECCIONS I D'EXCURSIONS: 
 
Divendres dia 23 de marc, a la Sala Parroquial a les 7 h. del vespre: 
PROJECCIÓ Conferencia: Parcs i àrees naturals poc conegudes de I'Oest 
dels Estats Units d'Amèrica, de Jordi Colell i Malla. 
 

Dissabte dia 24 de març, EXCURSIÓ "13è Camí de l'Aigua Tarragona – 
Puigpelat", 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 9,30 hores 
passarem per La Secuita, pels vols de les dues de la tarda dinar de motxilla a la 
Capella de Ia Mare de Déu de l'Hospitalet i a les 4 hores de la tarda arribada a 
Puigpelat passant pel Pi i el Portal. 
 

Diumenge dia 25 de març, a les 6 hores de la tarda, PROJECCIONS 
Audiovisuals i Col·loqui, a la Sala Parroquial, amb els títols: 
 
Viatge al país dels Càtars de Pili lnostroza i Toni Coll 
2006-Cicle anual d'excursions de Joan Aubia i Sardà 
10 anys del centenari de l'Aconcagua de Lluís Díaz i Toni Coll 
 

Diumenge dia 29 d'abril, EXCURSlÓ per assistir a l'Aplec del Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat de Montferri. Puigpelat-Vilabella-Montferri-
Bràfim-Puigpelat. Sortirem a les 7,30 hores del matí, dinar Paella de l'Aplec i 
cloenda pels vols de les sis de la tarda. 

 



NOTÍCIES 
 
 

1 

Estadístiques 2006 

La nostra entitat ha acabat l’any 2006 amb 90 socis i sòcies, 56 dels quals, un 

62,2%, ha tret la llicència federativa que els acredita com a esportistes federats 

i els dóna cobertura d’assegurança en cas d’accidents entre altres avantatges.  

A més del nostre butlletí quadrimestral en format paper, la nostra web i el 

correu electrònic s’ha transformat en l’eina fàcil i immediata de contacte amb el 

socis. El 94% dels socis, incloent-hi les seves famílies, reben els butlletins 

electrònic de la FEEC i la FEDME a més dels nostres avisos i convocatòries.  

A la Memòria d’activitats 2006 es comptabilitzen 16 sortides oficials i 

referenciades a la nostra web i que ja formen part de la nostra història. N’hi han 

que ja són clàssiques anuals com el 12è Camí de l’Aigua, el 8è Tomb de 

Tardor o el 26è Pessebre, junt a les habituals caminades per les muntanyes 

que voregen el Camp de Tarragona a més de les ascensions al Pirineu, entre 

les quals cal destacar la de la Pica d’Estats, on 15 membres del grup van fer 

cim. 

2 

Assegurança d’accidents 

Ja sabeu que enguany els menors de 17 anys tenen una nova modalitat 

d’assegurança subvencionada per la UFEC (Unió de Federacions Esportives 

Catalanes) i que porta la companyia Mapfre.  

La secretaria de la FEEC ens comunica el següent:  

En cas d’accidents de federats/des de les modalitats Sub-14 i Sub-17 es dóna 

la circumstància, no contemplada inicialment, que el Servei d’Assistència de 

Mapfre demana el número de pòlissa de l’assegurança. 

Aquest número és el: 055-0680000022 

Cal que el tingueu present per si algun dels vostres federats/des us el sol·licita. 

Alhora preguem que en feu màxima difusió entre els mateixos. 

 



EL CANIGÓ  
 

Mesos enrere havia fet la prometença a un grup d’amics i socis del R.C.D. Espanyol, 
de que si l’equip guanyava la Copa del Rei, col·locaria a la creu del cim del Canigó 
una bandera de l’Espanyol. El meu equip va guanyar la Copa i sobre tot va salvar la 
permanència in extremis l’ultima jornada. Els esdeveniments esportius, però sobre 
tot els molts atractius que té aquest massís per realitzar l’ascensió, em van 
empènyer el desig per organitzar una excursió amb la família i uns amics i posar per 
primera vegada els peus a l’emblemàtic Canigó.  
 

És una muntanya envoltada per llegendes i mitologia, des de l'Arca de Noé al poema 
èpic de Verdaguer, passant pel combat del rei Pere II contra el ferotge drac..., tot un 
símbol de la pàtria catalana! Vam iniciar l’excursió el 17 d'agost de 2006 des del 
refugi dels Cortalets, els nostres amics en Joan i la Carme amb el seu fill Aleix; la 
meva esposa Cristina, el meu fill Guillem i jo. A quarts de nou del matí sota un sol 
fred encetem la marxa suau, passejant entre un bosc de pi negre fins l'estanyol. 
Quan vam iniciar la pujada els nostres fills acceleraren el pas, nosaltres vam alentir 
el ritme, calia prendre-s’ho amb calma.  

 

Gaudíem de la bellesa de la natura, 
observàvem com de mica en mica les 
boires de la vall del Tet s’esvaïen 
deixant al descobert la vila de Prada i 
el monestir de Sant Miquel de Cuixà, 
més enllà albirarem la plana del 
Rosselló i darrere el Mare Nostrum. 
En Joan feia fotografies, jo de tant en 
tant ullada al mapa, tot plegat 
facilitava l’agrupament dels adults. 
Davant de la font de la Perdiu 
descansem, mengem quatre ametlles 
garrapinyades. Poc abans d’arribar a 
la carena envoltem el pic Jofre, l’altre 

vessant ens rep amb un cop fort de vent que ens obliga a posant-se els polars i les 
parques.  
 

El sender ressegueix la carena durant una estona. Aquí ens comencem a creuar 
amb excursionistes que tornen del cim, a una parella hem preguntat pels nostres fills, 
els han vist, tot va bé! Tenim la sort de veure uns quants isards saltironejant 
muntanya avall. Més endavant, embadalits per la forma piramidal del cim, decidim 
atacar amb empenta l’últim tram d’aquest Axis Mundi català. El corriol transcorre en 
ziga-zaga pel pedregar guanyant cota ràpidament. La Carme i la Cristina venen 
darrere. Ens queden pocs metres quan els nostres xicots ens venen a rebre, tenen 
gana i set, però estan contents; dues gralles amb el seu vol senyoregen la pica, és 
una mena de benvinguda quan guanyem els últims metres exultants d’alegria, un 
cop a dalt ens abracem tots plegats. Quan arribaren les mares ens vam fotografiar 
per immortalitzar el moment. Al damunt gratant el cel onejava amb força la bandera 
blanc-i-blava del meu estimat equip. 
 

Tomàs Lagunas 
 



SOBRE EL LLIBRE DE MEMÒRIES DEL DR. AGUADÉ 
 

Acabo de llegir “Memòries d’un metge caminador”, autobiografia del Dr. Enric 
Aguadé Sans publicat l’any passat. És un llibre amè i fàcil de llegir, on l’autor fa 
un repàs de la seva vida, la seva família i la professió que va triar, però sobretot 
molt interessant per als qui ens dediquem també a recórrer els camins i les 
muntanyes, ja que és en realitat un resum de la història del senders a 
Catalunya del darrer mig segle. 
 

No crec que gairebé ningú que porti uns anys al nostre ambient excursionista 
no conegui o hagi sentit parlar del que va ser fundador del Comitè Català de 
Senders i el seu president durant 25 anys. La seva afabilitat i bonhomia són 
ben conegudes i forma part, junt amb el seu amic i company Ramon Quadrada 
i d’altres, de l’escollit grup de figures llegendàries de l’excursionisme català 
nascuts a les nostres comarques, continuadors de l’esperit pioner del geògraf i 
historiador Josep Iglésies i Fort. 
 

El Dr. Aguadé va néixer a Reus el dia de Nadal de l’any 1920. Als 17 anys ja 
sortia a caçar amb el seu pare pel Priorat poc abans que fos mobilitzat i enviat 
a la guerra com a membre de la Lleva del Biberó, on va participar a la batalla 
de l’Ebre. El seu destí de delineant cartògraf li va ser de molta utilitat anys 
després.  
 

Acabat el servei militar a Saragossa i els estudis a Barcelona, es va establir 
com a metge a Reus. Als 29 anys, a més de caçar, sortia de vegades amb la 
colla excursionista del Centre de Lectura de Reus amb seu germà Jaume, per 
la serra de Montsant, les muntanyes de Prades o la serra de Llaberia. Una 
vegada a l’any pujaven al Pirineu a fer un tresmil.  
 

 
 

El detall que més m’ha sorprès del llibre i que vull destacar és que la seva afició 
a les grans caminades sembla ser fruit de la maduresa, ja que la primera de les 
rutes que el van fer famós va ser el projecte de trobar camins per anar de Reus 
a Montserrat a peu que va fer al 1965, ja amb 44 anys. Després van ser la 
Reus – Núria amb 47 anys, la Montserrat – Canigó amb 50 i la Reus – Lurdes 
amb 51 anys.  



En quant a proeses físiques dignes de menció, amb 47 anys va fer 80 km 
seguits en la Reus - Núria i amb 54 anys arribà sense problemes a fer 100 km 
en 22 h en una anada Reus – Montserrat. Ell atribueix aquestes fites al fet de 
no pujar mai de 5 km per hora de velocitat, per tal de no produir danys als peus. 
Per ser un esportista de cap de setmana, de diumenge diríem només, és molt a 
tenir en compte. 
  
La seva gran tasca que perdurarà però, encara estava per venir. Al 1973, amb 
42 anys, va ser elegit delegat de la província a la Federació Catalana de 
Muntanya. Al poc temps, i a petició de la Federació Francesa de Turisme 
Pedestre, es comença a gestar el primer sender de gran recorregut, en que 
després seria el GR7, que havia d’unir França amb l’estret de Gibraltar. El Dr. 
Aguadé va ser el coordinador del projecte, assistint a jornades dels senderistes 
francesos i aplegant voluntaris de totes les entitats excursionistes catalanes per 
tal de definir el traçat i els cuidadors. Va quedar clar, com sempre, el caràcter 
altruista de la ingent feina a fer. A l’abril de 1974, a Tivissa, va pintar les 
primeres marques del primer GR català i espanyol, que tenia 364 km de 
recorregut pel territori de Catalunya.  
 

A partir d’aquí, va començar a escampar-se la idea per tot el país i la resta de 
l’estat. A nivell del Camp de Tarragona, cal destacar les diverses variants del 
GR7, el PRC28 Camí dels Morts i el PRC88 Ruta del Carrasclet. Al llarg del 
anys, com a president ja del Comitè Català de Senders, dirigí l’extensió dels 
GR per tot Catalunya, el GR4, el GR2, el GR1 i d’altres.  
 

Especial menció requereix l’estudi, que va durar onze anys, del GR65.5, el 
camí de Sant Jaume de Galícia des de les comarques del Camp, resseguint els 
indicis que quedaven del camí romà de seguretat que anava des de Tarraco, 
llavors capital de la província romana Tarraconensis fins Caesaraugusta, 
l’actual Saragossa. 
 

Incansable en la seva activitat senderística, amb 66 anys, el Dr. Aguadé 
participa en l’obertura del GR11 del Cantàbric al cap de Creus i amb 68 anys 
en la del GR92 per la costa mediterrània catalana. A l’any 1994, amb 73 anys, 
estudia la variant GR7-4 o sender del Priorat.  
 

Tota i la seva edat avançada, les seves 
llargues caminades continuen, sempre 
amb la seva colla d’amics, amb el gran 
projecte de sortir des de Reus pel GR7 
i arribar a Àustria creuant França i 
Suïssa, un total de 1500 km que farà 
en cinc sortides estiuenques de 15 dies 
entre 1988 i 1992, ja amb 71 anys.  
 

Seguirà amb el segon tram del GR65.5 
entre Pina d’Ebre i Burgos ens 12 
etapes, fetes a l’any 1993 amb 72 
anys. El camí de Sant Jaume l’acabarà 
l’any 1994, fent les 18 etapes seguides 



des de Burgos a Santiago de Compostela amb 73 anys.  
 

Pocs mesos després, el 16 de juliol de 1995, és atropellat en un pas de 
vianants de la Rambla Nova de Tarragona per una moto de gran cilindrada que 
el va deixar molt malferit, amb una cama i la mandíbula trencades i una bretxa 
al cap. La seva gran vitalitat farà què pocs mesos després, sorprenentment 
recuperat, comenci de nou les seves sortides, com pujar de Reus a Prades a 
l’abril o anar de Reus a Montserrat al maig de 1996, ja amb 75 anys.  
 

Al 1998 es va celebrar a Granada el 25è aniversari dels GR a l’estat espanyol i 
el Dr. Aguadé, convidat d’honor, fa una ponència i camina 10 km en dues hores 
pel GR7 al valle de Lecrin. Al maig de l’any 2000, amb 79 anys rep l’honor de 
pintar la darrera marca del GR7 a Tarifa, punt on acaben als 2200 km de 
recorregut d’aquest sender entre Andorra i l’estret de Gibraltar. És curiós 
constatar que l’altre extrem d’aquesta ruta europea E-4 acaba a Atenes.  
 

Ha publicat nombrosos llibres com Vint anys del Dia del Camí de Muntanya 
(1987) Camins Mil·lenaris del Baix Camp (1992), Memorial Aiguats (1995), 
Topònims ibèrics (1998), Camí ancestral de Salou a Ulldemolins (2001) i 
Itineraris per la Serra la Llena i els Sagalassos (2005). 
 

En aquest darrers anys, la seva trajectòria exemplar ha estat reconeguda 
públicament amb diversos premis i distincions com la Creu de Sant Jordi, la 
insígnia d’or de la FEEC, el premi Humanisme i Esport, la medalla de Forjadors 
de la Història Esportiva de Catalunya i molts d’altres. Des del 1992, un refugi a 
la serra del Montsià, al terme municipal d’Ulldecona, porta el seu nom en una 
placa que diu: ”Refugi Enric Aguadé, en reconeixement com a propagador de 
l’essència vital de l’excursionisme”. 
 
Avui en dia, amb 86 anys, el Dr. Aguadé, és una mostra viva i evident de 
l’eslògan que ell mateix va importar de França a les primeres topoguies del 
GR7: “Un dia de sender, una setmana de salut”. Com diu al seu llibre: “conec 
tots els camins de Catalunya, bastants de la resta de l’Estat Espanyol, forces 
de França i alguns d’Europa”. Per molts anys puguem gaudir del seu 
mestratge.  
 

Lluís Díaz 

 



ELS SOSTRES D’ESPANYA 7 
 
Hola amics i companys, 
 

Aquí teniu la segona part del nostre viatge a l’agost de 2005 i al mateix temps la 
setena entrega dels nostres viatges per les províncies d’Espanya. 
 

Al sortir de Valladolid el dia 14, vare manar directament a Ourense, d’aquí fins a 
Lalín, Rodeiro i per Asperelo fins al cim més alt de la provincia de Pontevedra, El 
Faro, de 1187m. Aquest cim es troba a la Sierra del Faro, al Macizo Galaico-
Leonès. Es puja amb cotxe fins dalt de tot on es troba l’ermita de la Mare de Déu 
del Faro i sobre el cim una torre de vigilància. El cim no té cap interés desde el 
punt de vista muntanyenc, és una petita elevació dintre el paisatge ondulat de 
Galícia. 
 

Des de el cim del Faro varem donar un tomb pels estrets del riu Sil a on es troben 
les vinyes de la denominació d’origen Rivera Sacra. Un paisatge que val la pena 
de veure. 
 

La nit la varem passar a Ourense. Aquesta capital és petitona, potser no és tan 
coquetona com d’altres, però també té el seu encant. 
 

El dia quinze varem anar a visitar el bonic poble de Tuy, a on varem visitar la seva 
Catedral. Tuy està a la riba del riu Miño, que fa frontera amb Portugal. Després 
anàrem fins la desembocadura del Miño i pujarem al monte de Santa Tegra, que 
vol dir Santa Tecla. Dalt de tot està l’ermita consagrada a la mateixa Santa que la 
Patrona de Tarragona. A la falda de la muntanya varem visitar un Castro Celta 
(poblat celta), força gran i en molt bon estat de conservació. Després, entre 
boscos d’eucaliptus, varem arribar fins A Guarda, on Tatiana va poder donar-se el 
seu primer bany de peus al oceà Atlàntic. D’aquí varem pujar fins a Bayona a on 
visitarem la Virgen de la Roca, monument d’una Mare de deu gegant que té un 
vaixell a les mans que fa de balconada a on es pot pujar a veure la vista. 

 
La nit la varem passar a Porriño, 
que és un poblet al costat de 
Pontevedra capital que si fa o no 
fa és com Ourense. 
 

El dia setze varem visitar les Ries 
Baixes i anàrem fins al poblet de 
Hio, per veure el Cruceiro més 
gran i famós de Galícia. El poble 
estava en festes i varem poder 
gaudir les tradicions en 
homenatge al seu Patró San 
Roque. 
 

Més tard varem anar a Poio, a l’ermita de San Xoan, a on es troba l’Orreo més 
gran en capacitat, que no en llargada, de tota Galícia. Després varem anar a 
Combarro a veure un seguit d’orreos posats a la vora del mar i que són dignes de 



ser visitats. Una vegada ben dinats a base de marisc, visitarem l’illa de La Toja a 
on es troba l’ermita de San Sebastián que està tota recoberta de petxines de 
Vieires. A dormir varem anar a Santiago de Compostela.  
 

El dia disset, després de visitar la catedral i la bonica vila de Santiago, anàrem a 
fer el cim més alt de la província de A Corunya, el Coto del Pilar de 803m. Aquest 
cim es troba a els Montes del Bocelo, dintre del Macizo Galaico-Leonès Per 
arribar-hi varem sortir de Santiago, direcció a Lugo, fins a Melide. D’aquí cal girar 
al nord fins al poble d’As Figueiras. Al arribar al poble hi ha una carretereta que 
gira a la dreta, l’agafem fins a trobar una altra que agafem a l’esquerra. Seguint 
aquesta última pugem fins un collet on trobem una porta de ferro que dona a un 
camí, que seguint-lo, puja fins el cim en deu minuts a peu. Dalt del cim es troba 
una caseta, d’obra, de vigilància forestal. 
 

Després varem anar a visitar A Corunya. Una gran capital. Varem visitar la Torre 
d’Hércules, un far altíssim que van construir per primera vegada el Romans. 
D’aquí varem anar a dormir a la bonica capital de Lugo. Lugo té unes muralles 
amb formes arrodonides molt típiques i el casc antic val la pena de visitar-ho. 
 

El dia divuit sortírem de Lugo per 
fer el cim més alt de la mateixa 
província, El Mustallar de 
1935m., que es troba a la Sierra 
de Ancares, al Macizo Galaico-
Leonès. Sortírem en direcció a 
Ponferrada, a on giràrem al nord 
per passar per Vega de 
Espinareda, Pereda i Tejedo de 
Ancares, després puja la 
carretera fins el Puerto Viejo de 
Antero o de Ancares, on 
deixàrem el cotxe. Aquest port es 
troba a 1684m. d’alçada. 
 

En aquest cim sí que varem suar el que no havíem suat als altres. Sortírem pel 
cordal en direcció SO, coronant diferents cims fins coronar el sostre de la Sierra 
de Ancares, el Cuiña de 1998m. Continuàrem baixant fins a Golada de Marco de 
1757m. Per pujar al cim de Penalonga, el seu nom ja ho diu tot, de 1898m. 
Baixàrem un altre cop fins a Golada de Porto (Coll del Port), per pujar, ja 
definitivament, al Mustallar. Per tornar varem pujar a Penalonga, el cim més alt 
se’l varem estalviar, però els altres no. Segons les ressenyes que portàvem 
teníem que fer un desnivell de 251m. i trigar unes quatre hores i mitja, en total 
varem fer 1150m. De desnivell i varem trigar en fer tot el recorregut en poc més 
de sis hores. 
 

La resta del viatge ja us l’hem explicat a l’anterior entrega. Salutacions a tots. 
 

Tatiana Stupina i Pere López 

 



De Siurana al Gorg i tornar 

Una excursió matinal per entrar en forma i per gaudir d'un bon paisatge. En arribar a 

Siurana a l'alçada de l'entrada a la pista de Prades, deixem el cotxe en un lloc idoni per 

aparcar. Encetem l’excursió, entrant per la pista de Prades i passem una tanca. A uns 

vint metres a la dreta, reprenem una pista que ens porta al Grau dels Masets (no 

confundir en la que va al mas de la Bàrbara que està indicada amb un pal). A pocs 

minuts trobem a mà dreta una caseta que és el Mas del Placero. Passada la corba que 

fa el camí cap a la dreta, trobem un indicador del Mas dels Masets que segueix cap a la 

dreta. S'endinsem en l'ull de barranc i baixem fins arribar a prop del Mas d'en Candi 

que cal visitar, així com la font que queda darrere de la caseta que hi ha a mà dreta i 

sota un teix frondós. Des de l’eixida a la pista del grau, seguim la mà esquerra cap el 

molí de l'Esquirola que traspassem i continuem per la llera del riu resseguint unes 

marques grogues i blaves. 
 

Aproximadament als vuit minuts de deixar 

el molí de l'Esquirola, trobem un pal 

indicador a mà dreta que indica el camí a 

seguir que és la senda del Gorg que 

seguirem fins bifurcar a la pista que 

seguirem amunt per l'esquerra. 

Aproximadament als 300 metres de pista, 

trobem que les marques ens conviden a 

seguir per una senda molt feréstega. 
 

De moment la deixem i seguim pujant per la 

dreta i aproximadament als cinc minuts i per l’esquerra, trobem l’entrada d’un sender 

fitar amb pedres. Seguim aquesta drecera, deixant la pista que retrobarem després de 

seguir uns 150 metres de sender. En la bifurcació, seguim la pista per la nostra 

esquerra i aproximadament al mig kilómetre ens trobarem al mas de Ribelles sobre una 

gran plataforma de roca. Entrem per un sender ben marcat i davant del mas enrunat, 

tenim una esplanada amb gespa, una tauleta de pedra i bones pedres que fan de seients. 

Lloc perfecte per esmorzar ja que hem guanyat una cota alta i des d'on podem 

contemplar la Moleta que presenta un perfil molt apropiat, així com les envistes del riu 

que d’una banda es veu fins la roca d'en Franquet i d’altra, els masos de la Febró i fins 

i tot la part alta dels Motllats. Si teniu bona visibilitat, la vista és fantàstica. Tornant a 

la pista, vorem a ma dreta i a uns quatre minuts, l’entrada del PR que seguirem fins 

arribar per la vessant esquerrana del barranc dels Gorgs, al Gorguet o la Cascada.  
 

Seguint la senda i deixant el GR que ve de 

Gallicant a la nostra dreta, ens trobem en el 

Gorg. Parada i fotografies són actes obligats 

en aquest indret. Ens trobem en la cota més 

alta de l’excursió. Creuant el barranc i 

seguint les dites marques grogues i blaves, 

seguim el sender que baixarà per la vessant 

dretana del barranc. Quan el camí no siga 

molt definit, hem de seguir arramblant-nos 

al cingle. Creuem un barrancó i albirem una 



esplanada i la pista que ens duría al collet del Forn Teuler. Nosaltres, deixem la pista a 

la nostra dreta i seguim rectes per la senda que davalla fort per la riba del barranc. 
 

Pugem i baixem per esglaons de troncs 

que han aconseguit arranjar una mica el 

camí. La senda gira a l’esquerra i baixa 

fort, just quan som als peus del cingle de 

la Desenrocada dels Castellans. Després 

de la forta baixada, ens trobem novament 

el barranc que creuarem a gual, però 

abans visitarem la Gorguina, que queda a 

la nostra esquerra. El camí segueix per 

una senda molt feréstega que ens abocarà 

a la pista en el punt del kilómetre 3 de 

l'excursió, quan pujàvem. Ara cal desfer el 

camí fins creuar novament el barranc de la Gritella pel Molí de l'Esquirola i enfilar-nos 

pel pal indicador del Grau del Corral Nou. Per cert, si no esteu forts de cames, 

convindria canviar el grau de baixada per aquest i pujar pel Grau dels Masets que és 

més suau. En arribar dalt a la pista, ja som a cinc minuts de l’aparcament del cotxe. El 

recorregut fa uns 10 kilòmetres efectius amb uns desnivells com per espavilar les 

cames, com podreu apreciar en el gràfic del perfil, tot y que no està ben cenyit a la 

realitat. Vos desitje una bona passejada.  
 

Josep Salafranca  

 

 

 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 
Més detalls a la nostra web: www.gect.cat 

 
Data   Activitat       Organitza 

Març 2007 

 

 24  Camí de l’Aigua Tarragona-Puigpelat   GECT 

Abril 2007 

 14  Sortida a la serra de Montsant    GECT 

 21/22  Sortida a Andorra      GECT 

 29  Excursió a l’Aplec de Montferri    GECT 

Maig 2007 

 4/6  Pirineu: Bastiments-Freser-Infern   GECT 

 18/20  Circuit per la serra de Montsant    GECT 

 25/27  Pirineu: Ascensió al Puigmal    GECT 

Juny 2007 

 1/3  Pirineu: Ascensió al Vignemale    GECT 

 8/10  Pirineu: Ascensió al Tuc de Mulleres   GECT 
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