
Serra de Montferri (Alt Camp) Excursió i Aplec  
 

Data: Diumenge dia 30 d’abril de 2017  
 

Participants: (16) Josep Fàbregas, Sònia Figueres, Arnau i Aleix 
Fàbregas, Joan Aubia, Joan Maria Boada, Rosa-Mari de Vidiella, 
Joan Gassol, Montse León, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Diego 
Godoy, Ana-Maria Delgado, Francisco Piquer, Pili Inostroza i Toni 
Coll.  
 

Ascensions:  Torre de Montferri o del Moro (378m.) 
Tossa Grossa de Montferri (387m.) 
Pujol Rodó de Montferri (301m.) 

 

Itinerari: A un quart de vuit del matí els participants anem arribant a 
la plaça de la Vila de Puigpelat i a la nova seu del Grup 
Excursionista que s’ha reubicat a l’últim pis de l’Ajuntament.  
 

  
 

Desprès del desdejuni ofert pel Consistori, aproximadament a tres 
quarts de vuit iniciem l’excursió, sortim del poble passant pel Portal, 
on l’amic Joan Aubia prepara la primera foto de grup, després anem 
pel magnífic camí dels Retorts, passem vora la masia del Trull i 
continuem pel sender  PR-159 fins la Capella de la Mare de Déu de 
l’Hospitalet on ens tornem a retratar tot el grup. 
 

  
 



Deixem el sender PR i continuem pel GR-172, anem vora la vella 
mina de les Esquadres i poc desprès creuem el traçat del ferrocarril 
pel Pont dels Hospitalers. Al arribar al Bosc d’en Lluc deixem el GR i 
creuem el bosc.  Després deixem  la bifurcació a Casafort, creuem 
la carretera de Santes Creus i continuem pel camí de Vilabella. 
 

  
 

Travessem el poble de Vilabella, continuem pel camí de les 
Hortetes dirección Salomó i baixem fins vora el riu i ens deturem en 
el lloc habitual per esmorzar. En acabar continuem pel camí, 
creuem a gual el riu, que baixa bastant cabalós i les pedres 
col·locades per facilitar el pas han quedat  enfonsades. Aquesta 
part del recorregut sempre depara sorpreses. 
 

  
 
Ens enfilem pel camí del bosc i aviat arribem als conreus de la 
Masia de la Polla-rossa, antiga quadra de Santes Creus, ja 
documentada en el segle XIII. Continuem pujant pel senderó de la 
Serra de Montferri. Assolim el turó de la Torre i seguim per la 
carena coronant la Tossa Grossa i finalment el Pujol Rodó. 
 



  
 
Entrem al Santuari a dos quarts de dues del migdia, compartim la 
paella gegant amb els assistents al Aplec i en acabar de dinar, a 
tres quarts de quatre, reprenem l’excursió i anem cap a l’ermita de 
la M.D. del Loreto de Bràfim, després creuem el poble i a dos quarts 
de sis de la tarda arribem a Puigpelat.  
 

  
 
Durant tot el dia el cel ple de grises nuvolades ens ha estat 
amenaçant, però les curtes aparicions del Sol han neutralitzat 
qualsevol tamborinada. 
 
 


