Excursió a l’Aplec de Montferri (Alt Camp)
Data : Diumenge dia 25 d’abril de 2010
Itinerari : Puigpelat – Capella de l’Hospitalet – Vilabella – Riu Gaià – Masia
Polla-rossa – Serra de Montferri – Torre del Moro – Tossa Grossa – Montferri –
Santuari de la Mare de Déu de Montserrat – Ermita del Loreto – Bràfim –
Puigpelat.
Participants (29): Joan Rubio, Josep Calvet, Francesc Calull, Josep Maria
Suñé, José F. Medina, Maribel Martín, Salvador Figuerola, Roger Guinovart,
Carles Casas, Juan Carrilero, Jordi Peña, Josep Salafranca, Marcel Fortuny,
Susana Álvarez, Marisa Fortuny, Maria Jesús Jiménez, Joan Aubía, Lluís Maria
Olivé, Joan Maria Boada, Rosa Maria Vidiella, Dolors Boada, Sisco Anguera,
Joan Salvat, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Tere Ricart, Josep
Mariné i Toni Coll.
Descripció : A les 7,45 hores del matí iniciem l’excursió a la plaça de la Vila,
sortim del poble passant pel Portal. Foto de grup vora el Pi de Puigpelat,
continuem pel sender GR-172 direcció Tarragona, fem cap a la Capella de la
Mare de Déu de l’Hospitalet. Novament foto de grup, deixem a mà esquerra el
sender PR-C-1, 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, passem pel Bosc del Lluc, creuem el poble de
Vilabella, seguim pel camí de les Hortetes, ens deturem breument al Mirador
del Gaià i baixem fins el riu, esmorzem vora el corrent i tot seguit continuem pel
camí que va un tros riu amunt i desprès el creua a gual, molt divertit. Seguim el
camí que puja entre el bosc i desprès planeja entre marges i conreus fins que
arriba directament 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. 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, novament fem les fotografies i baixem
vertiginosament fins a Montferri. Visitem tranquil·lament el Santuari de la Mare
de Déu de Montserrat i pels vols de les dues del migdia baixem novament a
Montferri i anem al pati posterior de l’església parroquial de Sant Bartomeu on
participem al tradicional dinar de la paella gegant. Per la tarda, a quarts de cinc
emprenem el camí de retorn a Puigpelat passant pel Santuari de la Mare de
Déu del Loreto i pel poble de Bràfim. Arribem a Puigpelat a les sis de la tarda.

