
Ermites al voltant de Puigpelat (Alt Camp) Ruta guiada 
Palau Robert 
  
Data: 19 d’octubre de 2008 
  
Itinerari : Excursió circular amb sortida i arribada a Puigpelat, passant per 
Casafort, Nulles, Vallmoll, Ermita del Roser, Bellavista, Capella de Santa Creu, 
Les Esquadres i Capella de l’Hospitalet. 
  
Recorregut de 16,5 Kilòmetres i d’una durada de unes quatre hores i quart de 
temps efectiu. 
  
Les previsions del temps pel diumenge dia 19 donaven pluges i possiblement 
per aquest motiu diverses persones que durant la setmana ens havien 
comunicat que participarien, al final no varen acudir. Tot i aquestes baixes 
d’última hora, la participació fou de 45 excursionistes. 
  
A les nou i quart del matí, després de fer la foto de grup al Portal de Puigpelat, 
sortíem plegats de la plaça de l’Ajuntament, passant vora l’església de Santa 
Maria i pel carrer Major del poble. 
  

 

 

  
Varem continuar pel camí de Nulles, desviant-nos després pel camí de 
Vilabella, però solsament un tros per tal de passar pel bosc del Lluc i tot seguit 
entrarem al llogarret de Casafort, indret poc conegut i molt pintoresc. 
  

Les vinyes nodrien de tonalitats l’esguard quan 
anàvem cap a Nulles i en pocs minuts passàvem a 
frec del Celler Modernista dissenyat l’any 1919 per 
l’arquitecte Cèsar Martinell i entravem a Nulles tot 
just quan la majoria de nosaltres ens venia de gust 
de cruspir quelcom. Fem un breu descans per 
esmorzar recolzats en els bancs de la plaça. 
  
Sortim de Nulles pel camí de Valls, creuem la 
carretera de circumval·lació del poble i continuem 
pel camí de Vallmoll. El recorregut coincideix un tros 
amb el sender PR-159 o Camí de l’Aigua, 
concretament prop dels respiralls núm. 20 i 19 i més 



tard entrem a Vallmoll i coincidim amb el sender PR-C-1. 
  
 A les dotze en punt del migdia arribem a l’ermita del Roser, que encara resta 
oberta desprès de la missa matinal i podem visitar-la amb detall. 
  
Igualment al passar pel llogarret de Bellavista el sagristà ens espera i ens 
mostra la capella de Santa Creu. Finida la visita sadollem la set a la font de la 
plaça i ens encaminem cap a la Capella de l’Hospitalet, on el GECT ofereix un 
aperitiu-dinar als participants. 
  
Pels vols de les tres de la tarda continuem camí fins Puigpelat on clou aquesta 
excursió que va resultar molt agradable, doncs a més de no ploure, el temps va 
anar millorant i fins i tot va sortir el sol. 
  

 
 


