
 

Serra de Montferri (Alt Camp) Excursió i Aplec   
 
Data: Diumenge dia 29 d’abril de 2012 
 
Participants: (21) Joan Marquès, Maria Alías, Rosa Cabré, Joan Papaseit, 
Lluís Maria Olivé, Joan Aubia, Jaume Andreu, Josep Salafranca, Lola 
Ferrandiz, Dolors Boada, Rosa Balanyà, Joan Maria Boada, Rosa Maria de 
Vidiella, Pere López, Tatiana Stupina, Joan Gassol, Montse León, Josep 
Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Ascensions: Torre de Montferri o del Moro (377m.) 
   Tossa Grossa de Montferri (387m.) 
 
Itinerari: A tres quarts de vuit del matí iniciem l’excursió. Sortim de la plaça de 
la Vila de Puigpelat, passem pel Portal i fem la foto de grup vora el Pi, després 
seguim el sender GR-172, anem a la Capella de la Mare de Déu de 
l’Hospitalet. Deixem, a mà dreta, els senders PR-C-1 i PR-159 que van a Reus 
i a Tarragona respectivament. Continuem pel camí de l’esquerra, passem a 
frec de la mina de les Esquadres. Seguim el tram de sender GR arranjat 
recentment, creuem el Pont dels Hospitalers sobre el ferrocarril.  
 
Bifurcació de camins, deixem el de mà esquerra i continuem a mà dreta tot 
recte fins la cruïlla de Bràfim, Puigpelat, Nulles i Casafort-Vilabella. Punt on 
deixem el sender GR-172 i continuem de front creuant el Bosc d’en Lluc. Més 
tard deixem a mà dreta la bifurcació a Casafort, creuem la carretera de Santes 
Creus i continuem pel camí de Vilabella. 
 

  
 
Passem el poble, anem primer pel camí de les Hortetes i tot seguit pel de 
Salomó. Del Mirador del Gaià contemplem el riu, el camí que seguirem entre el 
bosc i la Serra de Montferri. A les deu del matí arribem a la clariana vora el riu i 
esmorzem. 
 
En acabar continuem el camí, que segueix un tros riu amunt i el creua a gual. 
Deixem a mà esquerra l’accés al vell Molí blader del Mig vora les runes de 
l’esventrada masia i desprès pugem fort pel bosc que havíem albirat al passar 
pel Mirador. Arribem als plans amb conreus, principalment d’oliveres, delimitats 
per marges ben conservats. 
 



Dos vells xiprers destaquen en el paisatge, ens guien i ens donen la 
benvinguda en els dominis de la vella Masia de la Polla-rossa, antiga quadra de 
Santes Creus, ja documentada en el segle XIII. Arribem al camí de Salomó a 
Montferri, el seguim uns pocs metres cap l’esquerra direcció a Montferri i just al 
passar per davant de la porta del clos de la masia ens desviem a ma dreta, per 
un caminoi entre sembrats que s’enfila cap el llom de la serra. Ascendim primer 
a la Torre de Montferri i amb deu minuts més a la Tossa Grossa, el sostre de la 
Serra de Montferri. 
 

  
 
El descens l’efectuem pel corriol del tallafocs que davalla fort en direcció Nord 
cap a Montferri. Passem el poble i pugem al Monestir, entre ginestes florides i 
esponeroses flors. 
 
A tres quarts de dues del migdia ja estem en el Santuari fotografiant la 
Moreneta i els vitralls multicolors que ornen l’original temple. Una estona més 
tard dinem al aire lliure, sota sol rutilant en un dia esplèndid.  
 
En acabar, al voltant de les quatre i quart de la tarda, reprenem el camí cap a 
Puigpelat passant pel Santuari del Loreto i per Bràfim. A les sis de la tarda 
arribem a Puigpelat i finim l’excursió. 

 


