
EXCURSIÓ A L’APLEC DE MONTFERRI 
 
PUIGPELAT – VILABELLA - TORRE DEL MORO - MONTFERRI –BRÀFIM – 
PUIGPELAT. 
 
El diumenge dia 30 d’abril varem realitzar l’excursió circular Puigpelat – 
Montferri – Puigpelat, per assistir a l’aplec del Santuari de la Mare de Déu de 
Montserrat de Montferri. La participació fou de 28 persones, que a l’hora de 
dinar varem compartir la paella de l’aplec amb un total de 700 persones. 
 

Itinerari: A les 7,30 hores del matí 
iniciem l’excursió a la plaça de la 
Vila, sortim del poble passant pel 
Portal i a frec del Pi de Puigpelat, 
continuem pel sender GR-172 
direcció Tarragona, fem cap a la 
Capella de la Mare de Déu de 
l’Hospitalet, deixem a mà esquerra 
el sender PR-C-1, que ve de Reus i 
continuem cap a la mina de les 
Esquadres i cap el pont de 
l’Hospitalet, que salva el pas de la 

via ferrada. Desprès anem pel camí de Nulles, que es també el GR-172, i 
durant un bon tros coincideix amb el de Vilabella, fins una bifurcació molt ben 
senyalitzada. 
 
Vilabella ofereix com sempre el seu aspecte tranquil i amable, esmorzem al 
casal i més tard sortim del poble direcció al riu Gaià, anem pel camí de les 
Hortetes i pel Camí de Salomó, ens deturem breument al Mirador del Gaià, 
indret altívol arranjat per poder 
gaudir d’una esplèndida 
panoràmica del territori. Poc 
desprès baixem fins el riu Gaià i el 
creuem a gual, una costeruda 
pujada ens fa recuperar el desnivell 
de baixada al riu i albirem rere 
nostre el formidable pont del 
ferrocarril conegut amb el nom dels 
Set Ponts per les set grans 
arcades que el sustenten. Uns 
quants camins-pista bastant 
planers ens condueixen a la Masia 
de la Polla-rossa, antiga quadra de 
Santes Creus, ja documentada al segle XIII. 
 
A partir de la masia ens endinsem en la serra de Montferri i ens enfilem per un 
corriol que entre garrigues i margalló ens acosta al cim de la Torre del Moro, de 
planta ovalada d’uns cinc metres de diàmetre i situada a 375 metres sobre el 
nivell del mar, des d’aquest punt la descoberta del paisatge farcit de pobles i 
poblets es quasi infinita. 
 



Desprès del vol visual prenem terra i baixem vertiginosament fins Montferri, 
anem primer cap el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat per participar en 

l’aplec comarcal, visitem l’església, 
sardanes a la plaça i més tard 
baixem a Montferri i anem al pati 
posterior de l’església parroquial de 
Sant Bartomeu per celebrar el 
dinar de germanor amb la 
tradicional paella gegant. 
 
Per la tarda, pels vols de les cinc 
emprenem el camí de retorn a 
Puigpelat passant pel Santuari de 
la Mare de Déu del Loreto i pel 
poble de Bràfim. Més o menys com 

havíem previst a quarts de set del vespre ja estàvem novament a Puigpelat. 


