
Excursió de Puigpelat a l’Aplec de Montferri 
 
Data: diumenge dia 26 d’abril de 2015 
 
Participants: (39) Joan Aubia, Lluís Maria Olivé, Francesc Calull, Josep 
Fàbregas, Arnau Fàbregas, Sonia Figueras, Joan Maria Boada, Rosa Maria de 
Vidiella, Dolors Boada, Carme Rosselló, Rosa Maria Boada, Joan Ilundain, 
Lluís Maria Espolet, Cristina Parès, Anna i Marina Espolet, Quim Bové, Tere 
Salat, David i Ricard Bové, Carmen Palazón, Alejandro Rosillo, Josep Mestres, 
Maria Dolors Yoldi, Lola Ferrandiz, Josep Salafranca, Sisco Anguera, 
Ascensión Martínez, Maria Teresa Ricard, Pere López, Tatiana Stupina, Joan 
Gassol, Montse Leon, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Ramon Solá, Alba Coll, 
Pili Inostroza  i Toni Coll. 
 
Descripció: De bon matí el cel presenta un aspecte grisenc amb una atmosfera 
carregada d’humitat, els participants ens anem aplegant a  la plaça de la vila de 
Puigpelat i a tres quarts de vuit iniciem l’excursió. 
 

 
 
Sortim pel Portal i fem la primera foto de grup, passem vora el Pi i anem a 
cercar el sender PR-159, que coincideix amb el GR-172 fins la Capella de la 
M.D. de l’Hospitalet.  
 
Arribem a la Capella a un quart de nou, ens fem una altre foto de grup i tot 
seguit deixem el PR-159 que segueix el Camí de l’Aigua fins Tarragona. 
Continuem un tros més pel GR-172 i el deixem a la cruïlla amb el camí de 
Vilabella. 
 



 
 
Quan creuem Vilabella ja són dos quarts de deu. Sortim del poble pel camí de 
les Hortetes i el deixem a la cruïlla amb el camí de Salomó que ens porta fins el 
riu Gaià. Fem una paradeta de mitja hora per esmorzar i descansar. 
 

  
 
Tot seguit continuem riu amunt uns dos-cents metres fins que el creuem a gual 
prop del vell Molí blader. Canviem les botes per la xancles i ens remullem els 
peus entre rialles i xipolleig. Desprès anem pujant i pujant, passem vora la vella 
masia de la Polla Rosa i continuem ascendint, ara ja per la serra fins coronar 
els dos cims principals. Primer la Torre de Montferri i poc desprès la Tossa 
Grossa. 
 

  



Més fotos per gaudir i recordar els bons moments compartits. Veiem allà baix 
l’animació de la festa i sentim dringar les campanes del Santuari mentre anem 
fent carena. Arribem al Pujol Rodó, deixem definitivament el llom de la serra i 
emprenem la baixada. 
 

  
 
Passem pel darrer bosc i per vora les vinyes ufanoses ja verdejant. A tres 
quarts de dues arribem al Santuari, fem la foto de grup mentre les nuvolades 
van augmentant i el cel es posa gris. Dinem sense perdre temps i tal com ho 
vèiem venir la pluja clou l’àpat, l’Aplec i l’excursió. 
 

 


