
Excursió circular de Puigpelat al Santuari de la Mare de 
Déu de Montserrat de Montferri (Alt Camp) 
 
Data: diumenge dia 27 d’abril de 2014 
 
Participants: (24) Joan Aubia, Lluís Maria Olivé, Joan Gassol, Montse León, 
Maria Antonia Llaveria, Josep Salafranca, Lola Ferrandiz, Joan Ilundain, Dolors 
Boada, Rosa Vidal, Joan Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Sisco Anguera, 
Magda Pino, Lluís Díaz, Meli Carrilero, Josep Fàbregas, Sonia Figueras, Arnau 
i Aleix Fàbregas, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 

 
Sortida de Puigpelat 

 
Creuem el riu Gaià 

 
Breu aproximació històrica: El 25 de maig de 1922 el jesuïta Daniel Maria 
Vives, fill de Montferri, va recolzar la idea de construir una  ermita santuari al 
cim del turó del Corralet, als afores de Montferri, per dedicar-la a la Mare de 
Déu de Montserrat. Aquesta obra va ser projectada per l’arquitecte Josep Maria 
Jujol, genial deixeble de Antoni Gaudí. La primera pedra es va col·locar el 15 
de novembre de 1925. Però al començament dels anys trenta es van deturar 
les obres i fins l’any 1989 no es va reprendre la construcció, seguint la idea 
original d’en Jujol i que va cloure amb l’estudi del Dr. Arquitecte Joan 
Bassegoda Nonell, Director de la Càtedra Gaudí de la U.P.C.. El 30 de maig de 
1999 va ser inaugurat i consagrat el Santuari i a l'ensems s’iniciaren els seus 
Aplecs. 
 

 
Arribem a la Torre del Moro 

 
Cim de la Tossa Grossa 

 
L’any 2004 tres membres del GECT acudirem a l’aplec per primera vegada, 
anant-hi i retornant a peu des de Puigpelat i tots els anys hem continuat fent 



aquesta excursió circular i hem anat millorant el recorregut. Enguany ja hem 
superat els deu anys de participació fent aquest circuït, per tant podem ja 
considerar-lo com una de les excursions clàssiques del nostre Grup.  
 

 
Caminem pel llom de la serra 

 
Dinar a l'Aplec de Montferri 

 
Descripció: Sortim del Portal de Puigpelat a les 7,45 hores del matí, ens 
acompanya un dia solejat però amb ràfegues de vent un pèl molest, sobre tot a 
l’hora de dinar. A les 13.15 hores del migdia arribem al Santuari de Montferri i 
participarem en la festa de l’Aplec i la tradicional Paella. Per la tarda, a les 
16,30 hores retornem cap a Puigpelat passant per l’ermita del Loreto, pel mig 
de Bràfim i a les sis de la tarda fem cap a Puigpelat i finim l’excursió. 
 


