Excursió de Puigpelat a l’Aplec de Montferri (Alt Camp)
Data: Diumenge dia 24 d’abril de 2016.
Participants: (28) Joan Aubia, Joan Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella,
Dolors Boada, Joan Marquès, Maria Alias, Pau Marquès, Meritxell, Josep
Mestres, Maria Dolors Yoldi, Carmen Palazón, Alejandro Rosillo, Elena Pàmies,
David Urbión, Josep Salafranca, Lola Ferrándiz, Pere López, Tatiana Stupina,
Lluís Díaz, Joan Gassol, Montse León, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Jordi
Mariné, Sabina Díaz, Emma Mariné, Pili Inostroza i Toni Coll.
Ascensions: Torre de Montferri o del Moro (377m.)
Tossa Grossa de Montferri (387m.)
Pujol Rodó de Montferri (301m.)
Itinerari: A partir de dos quarts de vuit del matí els participants ens anem
reunint a la plaça de la Vila de Puigpelat, fem la foto de grup al davant del
Portal i a tres quarts de vuit iniciem l’excursió. Passem vora l’emblemàtic Pi de
Puigpelat, baixem cap el barranc dels Caus i prenem el GR-172 direcció
Tarragona. Comprovem que el dia es perfila solejat, quasi sense núvols i amb
una brisa frescal.

Sortida del Portal de Puigpelat

Entre vinyes

Anem amb pas decidit i aviat arribem vora la Capella de la Mare de Déu de
l’Hospitalet, ens tornem a fer una foto de record i continuem pel sender GR tot
passant per la vora de l’ensulsida mina de les Esquadres i per sobre el Pont
dels Hospitalers, just quant acaba de passar un tren per les velles vies.

Vilabella

Creuant el riu Gaià

Seguim pel sender del GR fins la cruïlla amb el camí de Bràfim a Nulles,
deixem el GR-172, que va cap a Nulles i continuem recte pel camí de Vilabella

tot creuant el bosc d’en Lluc. Més tard deixem a mà dreta la bifurcació del camí
de Casafort, creuem la carretera de Santes Creus i continuem pel camí de
Vilabella. Travessem el poble, sortim pel camí de les Hortetes i anem pel camí
de Salomó fins al riu Gaià, que ha canviat notablement la seva fesomia degut a
l’última “gaianada”. A les deu del mati ens deturem per esmorzar en el lloc
habitual, però l’esguard és completament inèdit, la conca del riu està
completament desforestada i podem albirar el curs de l’aigua amplament en
ambdós sentits.

Serra de Montferri

Santuari de Montferri

En acabar d’esmorzar continuem pel camí vora el riu fins que el creuem a gual
vora el Molí del Mig i ens enfilem pel camí del bosc fins la vella masia de la
Polla Rossa, ja documentada en el segle XIII com a quadra del Monestir de
Santes Creus. Desprès anem vora els nous conreus de vinya seguint el sender
que puja cap a la carena de la Serra. Anem ascendint i coronem els cims
principals mentre gaudim de la immensa panoràmica del Camp de Tarragona.
A un quart de dues del migdia arribem a la plaça del Santuari de Montferri,
visitem el recinte, participem en el dinar de germanor i a tres quarts de cinc de
la tarda reprenem la caminada cap a Montferri, Santuari del Loreto, Bràfim i a
dos quarts de set de la tarda arribem a Puigpelat i tanquem el cercle.

A la Torre de Moro de la serra de Monferri

