
Camí de les Ermites 
 

(maig de 2004) 
 

Data:  29 de maig de 2004 
Hores totals:  5 
Participants:  22 
Recorregut:  13,5 km planers. 
 

Itinerari: Vallmoll - Ermita de la Mare de 
Déu del Roser - Bellavista - Capella de la 
Santa Creu - Puigpelat - Capella de la 
Mare de Déu de l’Hospitalet - Bràfim - 
Ermita de la Mare de Déu de Loreto - 
Montferri  - Santuari de Montserrat.

El recorregut començà segons lo previst, 
des de l’ermita de la Mare de Déu del Roser de 
Vallmoll obra de Josep M. Jujol. Cal destacar, que 
al llarg del camí, les ermites i capelles es 
mantingueren obertes per tal de poder-les 
contemplar per dins. Les fotos il·lustren 
cronològicament els llocs més destacats de la 
caminada. El bon temps ens acompanyà durant 
tota l’excursió. En arribar a Bellavista, visitàrem la 
capella de la Santa Creu. És curiós com alguns 
de nosaltres havíem passat per aquest llogaret 
moltes vegades i no havíem tingut l’oportunitat de 
visitar la capella i la sagristia. Continuàrem pel 
PR-C-1 direcció Puigpelat fins arribar a la Capella 
de la Mare de Déu de l’Hospitalet, que bifurca 



amb el GR-172. Varem fer un petit descans que aprofitàrem per prendre cafè. Seguirem pel GR direcció 
Bràfim, el sector més llarg de la caminada (dues hores aproximadament). Xafant tous camins carreters 
encatifats ja d’una herba crescuda i olorosa, pròpia de la primavera i entre marges centenaris ben 
conservats ens aplegàrem  a l’entrada de Bràfim passant per la plaça de la Vila i pel davant de l’església de 
Sant Jaume vers l’ermita del Loreto que s’aixeca sobre un turó al mig de l’esplanada. Visitàrem la ampla 
ermita i també les dues fonts la de Sant Cristòfol a l’entrada i la del Cigne dissenyada per Josep M. Jujol al 
1926 en la part posterior. Seguim el camí que aviat entra al terme de Montferri i comencem un dels 
esdeveniments més divertits del matí: passar a gual el riu Gaià que ve bastant crescut. Passat el gual, 
seguirem pel camí vers el poble de Montferri aplegant-nos a l’església de Sant Bartomeu, davant la seva 
torre del campanar que té un curiós rellotge de sol amb dues cares. Seguim pel camí cap el Santuari de 
Montserrat, que ja s’albira clarament i en arribar-hi el trobàrem obert per tal de poder-lo visitar i admirar. Un 
projecte de l’arquitecte Josep M. Jujol del 1925 que es va poder inaugurar al 1999. A l’ombra de la pineda, 
d’un estar molt agradable, férem l’àpat del dinar i ens acomiadarem força satisfets fins la propera sortida.


