
Puigpelat –Serra de Montferri (Aplec) – Puigpelat 
 
Data: Diumenge dia 26 de maig de 2013. 
 
Participants: (14)  Joan Marquès, Maria Alías, Lluís Maria Olivé, Joan Aubia, 
Josep Mestres, Dolors Boada, Joan Maria Boada, Lluís Díaz, Joan Gassol, 
Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Elisabeth Acevedo, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Ascensions: Torre de Montferri o del Moro (377m.) 
                      Tossa Grossa de Montferri (387m.) 
 
Distància total: 23,5 km Hores totals: 8,30 
 
Itinerari: A dos 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, tot seguit anem pel 
GR-172, arribem vora la Capella de la Mare de Déu de l’Hospitalet, continuem 
pel GR, deixem a mà dreta l’ensulsida mina de les Esquadres i poc després 
creuem el traçat del ferrocarril pel Pont dels Hospitalers. 
 
Cruïlla de camins, deixem el sender GR-172 i continuem recte passant pel 
Bosc d’en Lluc. Més tard deixem a mà dreta la bifurcació de Casafort, creuem 
la carretera de Santes Creus i continuem pel camí de Vilabella. 
 
Travessem el poble, sortim pel camí de les Hortetes i tot seguit anem pel camí 
de Salomó que davalla directe cap el riu. A mitja baixada el Mirador del Gaià 
ens ofereix una bona perspectiva del riu i de la Serra de Montferri, ens arribem 
fins vora el llit del riu i aprofitem per fer un mos prop de l’aigua. 
 

  
 
En acabar d’esmorzar continuem pel camí, creuem el riu a gual, que en 
aquesta ocasió baixa bastant més crescut de lo que estem acostumats a 
veure’l. Després del xapoteg, ens eixuguem peus i cames, ens calcem 
novament les botes i seguim pel camí que s’enfila pel mig del bosc fins arribar 
als plans conreats. 
 
Ens atansem cap a la vella masia de la Polla Rossa, ja documentada en el 
segle XIII com a quadra del Monestir de Santes Creus. Arribem  a la cruïlla del 
camí de Salomó a Montferri, el seguim un breu tros direcció Montferri i ens 
desviem a mà dreta tot seguint el sender que condueix a la carena de la Serra i 
la recorre de cap a cap. 



  
 
Assolim la Torre de Montferri prop de la una del migdia, El cel cada cop està 
més ennuvolat, però no plou, fem la foto de record i continuem cap a la Tossa 
Grossa, que és el sostre de la Serra. Una vegada coronada seguim el fil 
carener tot davallant cap el NE fins el Pujol Rodó i a partir d’aquí ja ens 
desviem i baixem directament cap a Montferri. 
 
A quarts de tres del migdia ja estem entaulats pel dinar de l’Aplec. Per la tarda 
reprenem la marxa camí de Puigpelat, passant pel Santuari del Loreto i per 
Bràfim. A dos quarts de set arribem a Puigpelat i finim l’excursió. 
 

 


