
Excursió a l’Aplec de Montferri (Alt Camp) 
  
Itinerari: Puigpelat – Capella  de l’Hospitalet – Vilabella – Serra de Montferri 
(torre del Moro i Tossa Grossa) - Montferri – ermita del Loreto - Bràfim – 
Puigpelat. 
  
El diumenge dia 27 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 22  persones, que a l’hora de 
dinar varem compartir la paella de l’aplec amb un total d’unes 700 persones. 
  
Participants: Lluís Díaz, Amelia Carrilero, Josep Salafranca, Lola Ferrándiz, 
Marcel Fortuny, Susana Álvarez, Josep Fàbregas, Arnau Fàbregas, Joan 
Aubía, Angus Robles, Joan Marquès, Jaume Andreu, Dolors Boada, Pili 
Inostroza, Toni Coll,  Sisco Anguera, Magda Pino, Jordi Miralles, Lluís Maria 
Olivé, Anselm Gibert, Maria Dolors Casabona i Joanna Alvarado 

  
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 dreta el sender PR-C-1, que ve de Reus i continuem cap a la 
mina de les Esquadres, cap el pont de l’Hospitalet, i deixem el GR-172 a la 
bifurcació de camins a Nulles, i a Vilabella. 
  

 
 

  
Continuem pel camí de Vilabella, esmorzem al casal i sortim del poble pel camí 
de les Hortetes i seguim pel camí de Salomó direcció al riu Gaià, ens deturem 
breument al Mirador del Gaià i poc desprès baixem fins el riu Gaià que només 
porta un filet d’aigua, el creuem a gual i pugem per la riba oposada, albirem 
rere nostre el formidable pont del ferrocarril conegut amb el nom dels Set Ponts 
degut a les set grans arcades que el sustenten.  
  
Desprès de fer una marrada de prop de 1.500 metres, seguim uns quants 
camins-pista que a la fi ens condueixen a la Masia de la Polla-rossa, antiga 
quadra de Santes Creus, ja documentada al segle XIII. 
  
  



 

 

 
Ens enfilem per un corriol entre garrigues i margalló i ens endinsem en la serra 
de Montferri, assolim 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. Tot seguit 
continuem per la carena i ens atansem fins la cota més alta de la serra, la 
Tossa Grossa de Montferri, de prop de quatre-cents metres d’alçària. 
  
Desprès retornem cap a la Torre, fem les fotografies de grup i baixem 
vertiginosament fins a Montferri. Al pati posterior de l’església parroquial de 
Sant Bartomeu fem una cerveseta i participem en el tradicional dinar de la 
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 a quarts de set del vespre arribem a Puigpelat. 
  

 
 


