
Serra de Montferri (Alt Camp) Excursió i Aplec 

Data: Diumenge 29 d’abril de 2018 

Participants: (12) Joan Aubia, Joan Maria Boada , Rosa-Mari de Vidiella , Joan 
Gassol, Montse León, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza, Toni Coll, 
Xavier Martinez, Joan Marquès i MariaElias. 

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

 
Malgrat les previsions de pluja,  sortim de la plaça de la vila de Puigpelat a dos 
quarts de vuit passant pel Portal cap el camí del Retorts. Continuem pel sender 
  

  
 
PR-159 fins la Capella de la Mare de Déu de l’Hospitalet. Seguim pel GR-172. 
A l’arribar al Bosc d’en Lluc deixem el GR i creuem el bosc fins arribar a la 
carretera de Santes Creus i continuem pel camí de Vilabella. A l’arribar al  
 

  
 
poble, prenem la sàvia decisió de esmorzar al Casal, en lloc de baix al riu com 
fem altres anys, perquè mentre esmorzem cau una pluja intensa. Una vegada 
esmorzats ja no plou i continuem la marxa. Creuem a gual el riu que baixa molt 
cabalós i les pedres col·locades per facilitar el pas han quedat enfonsades, tot i 
així el creuem sense incidents. Enfilem en direcció a la Masia de la Polla-rossa,  
 
 



  
 
antiga quadra de Santes Creus. Seguim pujant pel senderó de la serra, fins 
arribar a la Torre de Montferri o del Moro. Ens fem una foto de grup. Seguim 
per la carena coronant la Tossa Grossa. Aqui sí que no ens lliurem de la pluja i 
d’una mica de calamarsa doncs decidim baixar fins arribar al poble de  
Montferri. Aquest any per la pluja la paella popular no es fa al Santuari sinó 
baix al poble. Una vegada compartida la paella amb els assistents a l’Aplec 
 

  
 
reprenem la tornada per la Ermita del Loreto de Bràfim, creuem el poble i 
arribem a Puigpelat al voltant de les 6 de la tarda. Malgrat el temps, que no ens 
ha acabat d’acompanyar, hem passat una jornada molt agradable. 

 

 


