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EXCURSIÓ PER 
LA VALL DEL RIU GLORIETA 

Muntanyes de Prades 
(l’Alt Camp) 

Data:  DIUMENGE 25 D’OCTUBRE DE 2015 

Hora de sortida:  8:15 DEL MATÍ 

Desplaçament:  AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida:  APARCAMENT DELS JUTJATS 

Coordinadors de la sortida:  

Opció General: Xavier Caba (600210199) i Joan Raventós (696373454) 

Opció Menuts: Queti Vinyals (619593659) 

   

Horaris previstos: 

 

08.00 h - Trobada a l’aparcament dels Jutjats (ronda Ibèrica) de Vilanova. 

08.15 h - Sortida cap a Alcover i el mas de Forès. 

09.30 h - Arribada al mas de Forès. Esmorzar. 

Opció General: 

10.00 h - Inici de l’excursió. 

11.15 h - Arribada a les Virtuts. 

12.45 h - Arribada al Niu de l’Àliga. 

13.15 h - Retorn cap al mas de Forès. 

14.15 h - Arribada al mas de Forès. Dinar. 

Opció Menuts: 

10.15 h - Inici de l’excursió. 

11.45 h - Arribada al Niu de l’Àliga. 

12.30 h - Retorn cap al mas de Forès. 

13.45 h - Arribada al mas de Forès. Dinar. 

16.30 h - Retorn cap a Vilanova. 

17.45 h - Arribada a Vilanova. 

  



 

Resum de l’itinerari: 

Opció General: Mas de Forès (270 m) - Mas de Mont-ravà - Boscos de la Picossa - Ermita de les 

Virtuts (575 m) - Pla de lo Tossal (690 m) - Mas de Tinet - Mas del Joan Bo - Niu de l’Àliga (440 m) 

- Vall del Glorieta - Mas de Forès (270 m). Desnivell: 550 m. Longitud: 9,5 km. 

Opció Menuts:  Mas de Forès (270 m) - PR C-20 - Mas Pere Miranda (400 m) - Mas del Xarrumba i 

mas de Camaprim (470 m) - Molins Nous (450 m) - Niu de l’Àliga (440 m) - Vall del Glorieta - Mas 

de Forès (270 m). Desnivell: 250 m. Longitud: 6,5 km. 

Com arribar a l’àrea recreativa del Mas de Forès (Alcover): 

Des de Vilanova, prenem la C-32 en direcció a Tarragona. Passem pel peatge de Cubelles. Passat 

Calafell, empalmem amb l’AP-7 en direcció a Tarragona (un truc per abaratir el peatge: sortir a 

Torredembarra “sortida 32” i tornar a entrar a l’autopista, ja que el tram de Torredembarra fins a 

Reus és gratuït). Deixem finalment l’AP-7 a la sortida 34 (Reus) i enllacem per una rotonda amb la 

T-11 (Reus). A uns 1.000 metres prenem la sortida 10ab (Montblanc, C-14). Circulem per la C-14 

durant uns 15 km. Passem de llarg de la sortida Alcover sud i sí que prenem la sortida Valls-

Prades-Alcover i entrem al poble d’Alcover. Travessem el poble seguint primer la indicació (Totes 

direccions) i després la indicació (Ermita del Remei). Deixem Alcover i continuem per una pista 

asfaltada que ens durà fins a l’ermita del Remei. Cal continuar per la pista fins al proper recinte 

de l’Area Recreativa del Mas de Forès, on aparcarem els vehicles (cal pagar 2 € per vehicle). 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

L’accés al Niu de l’Àliga és una mica abrupte, tot i que no té cap dificultat remarcable. Cal, però, vigilar a 

no relliscar, perquè el sòl acostuma a estar humit i relliscós. Cal vigilar a no caure dins dels tolls d’aigua. 

L’ermita de les Virtuts està construïda damunt un ressalt de roca al voltant del qual hi ha penya-segats. 

Cal que seguiu les indicacions dels coordinadors mentre estigueu circulant per aquesta zona. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en 

benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot 

córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant 

i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar. Esmorzarem quan haguem aparcat els vehicles al mas 

de Forès. Dinarem un cop haguem fet l’excursió, a l’àrea recreativa del Mas de Forès. 

Aigua: Porteu-ne. Els gestors de l’Àrea Recreativa del Mas de Forès ens han dit que es pot agafar 

aigua d’una aixeta del lavabo (és aigua de pou).  

Roba d’abric: Tenint en compte que som a plena tardor, pot ser que faci una mica de fred i que hi 

hagi humitat. Convé portar un anorac o paravent que sigui impermeable.  

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

 



 

Descripció de l’itinerari: 

Itineraris revisats el 12 d’octubre de 2015 

L’excursió s’inicia al molí de Dalt, situat a la finca del Mas de Forès, on es conserven encara les restes de 

tres molins paperers. Per sobre l’edifici del molí de Dalt arriba la sèquia que li subministra l’aigua a través 

d’un aqüeducte que discorre per damunt d’uns estètics arcs. En aquest espai és on es localitzen els 

diversos serveis que ofereix l’àrea recreativa del Mas de Forès: un punt d’informació, l’aparcament, la 

zona de pícnic, lavabos i una zona infantil de gronxadors. 

 

Opció Menuts 

Molí de Dalt. Iniciem l’excursió al peu d’uns indicadors de color vermell de la 

Ruta del Glorieta i el PR C-20. Seguim un camí planer cap a ponent pel costat 

d’un rec d’aigua.  

Al cap d’una estona deixem a mà esquerra la pista per on tornarem més tard i 

per on se’n va la sèquia que seguíem, i continuem pel camí de la dreta (PR C-

20), el qual va guanyant alçada respecte al riu Glorieta, que ens queda 

enfonsat a la nostra esquerra. A l’altra banda de la vall, alçades sobre una 

roca, podem veure les restes de l’ermita de les Virtuts, per on passaran més 

tard els components de l’Opció General. 

Passem una tanca de fusta. Més enllà, travessem un pont de fusta i 

aviat trobem les restes dels masos de Xarrumba (a mà dreta) i de 

Camaprim (a mà esquerra), i continuem pel sender. 

Molt aviat, passem per sobre d’un altre pont i arribem a l’edifici, 

també enrunat, dels Molins Nous. A mà dreta, pugem per uns 

graons a tocar de les parets de l’edifici i, un cop a la part superior, 

anem a mà esquerra per buscar un camí baixador i terrós que va 

directament cap al fondal per on passa el riu Glorieta. 

Sortim a prop d’un toll i d’unes roques i continuem a mà dreta, pel costat d’una gran roca amb 

concrecions estalagmítiques (a mà esquerra), i arribem finalment a la vora del gorg del Niu de 

l’Àliga, situat en un racó de gran bellesa. 

Per iniciar el retorn, cal desfer el tram de camí que ens durà als 

Molins Nous i cal baixar les escales que hem pujat abans. Al final 

de l’edifici, deixem davant nostre el PR C-20 i el pont de fusta per 

on hem vingut i girem a mà dreta. De seguida travessem el riu 

Glorieta per sobre unes lloses de pedra i prenem una pista 

baixadora, que no deixarem durant una bona estona. 

Passada una gran bassa rodona que veiem en uns camps, a la 

nostra dreta, la pista fa un revolt marcat cap a l’esquerra. Aquí 

l’hem de deixar per prendre un camí més estret que tenim davant 

nostre, el qual circula a un nivell inferior i passa a tocar del mas de Forès. 

Arribem tot seguit al recinte de l’àrea recreativa on finalitzem l’excursió i on dinarem. 



Opció General 

Molí de Dalt. Iniciem l’excursió baixant pel costat dels safareigs i l’edifici principal del molí de Dalt i continuem 

baixant fins a l’edifici del molí de Baix, on prenem una pista a mà dreta (PR C-20) que ens fa travessar el riu. 

Passem pel costat de l’important conjunt d’edificacions del mas de Mont-ravà, amb 

capella, masia i torres de defensa. Poc més enllà, deixem un camí a l’esquerra (que 

va cap a mas Corbella) i en una corba, deixem un altre camí a mà esquerra i girem a 

mà dreta (indicador cap al Mas Vilella). El camí puja i fa un revolt molt tancat cap a 

l’esquerra. Poc més amunt, trobem un rètol de l’Itinerari per la vall del Glorieta que 

parla de les estepes i altres plantes. Aquí, deixem la pista i ens enfilem per un 

corriol, que aviat empalma amb un sender que va guanyant alçada. 

Pugem per una obaga frondosa i atapeïda de bosc, amb el terra vermellós. 

Guanyem alçada de manera constant. En una esplanada hi ha un trencall (hi ha un 

peu metàl·lic). Cal prendre el camí de la dreta. Es continua guanyant alçada i aviat ja 

veiem les restes encinglerades de les Virtuts, cap on ens dirigim. 

En un indret més planer, deixem el camí i prenem a mà dreta un sender ben marcat (hi ha una fita de pedres). 

El sender ens duu arran de cingle fins al ressalt de roca on hi ha 

les restes de l’església de les Virtuts. Vigileu a l’hora de circular 

per la zona! Val la pena fixar-se en els detalls de l’edifici, els 

contraforts, les columnes, etc. Hi ha una bona panoràmica 

sobre la vall del Glorieta i fins al poble de Mont-ral. 

Situats al punt on hem pres contacte amb el ressalt de les 

Virtuts, prenem un caminet pujador que aviat surt a un altre 

camí que cal prendre a mà dreta. El terreny és força suau i 

veiem camps d’ametllers a la nostra esquerra. Damunt mateix, 

a la nostra esquerra, tenim lo Tossal, cobert de bosc, i darrere treu el cap la cinglera de la serra del Pou. 

Anem avançant i aviat sortim a un camí més ample, que seguim a mà dreta.  

El bosc és frondós. Deixem a la dreta el mas de Tinet i continuem per unes obagues magnífiques, on fins i tot 

veiem exemplars de grèvol i de pi roig. El camí es va enfilant per superar un contrafort, des d’on parteix, a mà 

esquerra, el camí del grau del Malpàs. Nosaltres continuem recte, aviat baixant sostingudament, fins a les 

restes del mas del Joan Bo, que ens queden a l’esquerra. 

Ben aviat travessem el riu Glorieta i guanyem uns quants metres a l’altra riba fins al PR C-20, que seguim a mà 

dreta (si tenim temps, anirem a mà esquerra uns 200 m fins a les fonts del Glorieta). Passem pel costat de 

l’antiga bassa de la central hidroelèctrica i anem perdent alçada. Sota nostre, anem sentint el bram de l’aigua. 

Als Molins Nous, anem a mà dreta i baixem per un corriol abrupte que ens condueix fins al proper Niu de 

l’Àliga, on l’aigua salta dins d’un gorg situat en un indret de gran bellesa. 

Per continuar, desfem el camí fins als Molins Nous i baixem uns graons que 

hi ha tocant a la paret de l’edifici. Al capdavall, deixem un pont de fusta al 

davant (PR C-20) i girem a mà dreta per travessar el riu Glorieta per unes 

lloses de pedra i prenem una pista baixadora, que no deixarem durant una 

estona. 

Passada una gran bassa rodona que veiem en uns camps, a la nostra dreta, 

la pista fa un revolt marcat cap a l’esquerra. Aquí l’hem de deixar per 

prendre un camí més estret que tenim davant nostre, el qual circula a un 

nivell inferior de la pista i passa a tocar del mas de Forès. 

Arribem tot seguit al recinte de l’àrea recreativa on finalitza l’excursió. 



 

Mapa extret del mapa Muntanyes de Prades (Editorial Alpina, 2014) 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i 
s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran 

de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els menors que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que 
se’n faran responsables. 

                                                           
1
 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text 

únic de la Llei de l’esport. 


