Vall del riu Glorieta - guia de natura
La diversitat geològica, el saldó vermellós i
la pedra d’Alcover

Mas de Forès

Situada al peu de les muntanyes de Prades,
prop de ciutats com Tarragona o Reus, la vila
d’Alcover sorprèn pel seu entorn natural

La ruta del Glorieta parteix de la finca del

privilegiat.

paperers. Vora el molí de Dalt es veu la sèquia

La Vall té una rica diversitat geològica que permet
observar de forma privilegiada la successió de
materials i colors que presenten aquestes muntanyes.
Sobre una base de llicorelles paleozoiques (pissarra)
i granit, hi descansen els tres pisos del període del
Triàsic: gresos i conglomerats vermells, calcàries i
margues. Uns períodes en què la vall, així com gran
part de l’actual Catalunya, encara estava enfonsada
davall les aigües del Mar Tetis.

Mas de Forès, propietat municipal, on es
conserven encara les restes de tres molins

El riu Glorieta, que dóna nom a la vall, neix
als Motllats, a la serra de Prades; aflora a les
anomenades Fonts del Glorieta, i, tot salvant
els desnivells del terreny, passa per Alcover
fins afluir al Francolí.

que subministrava l’aigua a través d’un petit

La ruta del Glorieta recupera un antic
camí natural reconvertit en un itinerari de
senderisme, que descriu un interessant
recorregut pel complex hidràulic de la vall
a partir d’antics camins veïnals, de diferent
tipologia i ús, que uneixen entre sí molins,
sèquies, fonts i captacions d’aigua.

ruta.

Restes de santuaris en desús, ermites
plenes de vida com la del Remei, testimonis
d’arqueologia industrial com els antics
molins paperers o la central hidroelèctrica
del Glorieta, converteixen la vall en un indret
especial per on passejar.

en el tram que va de la bassa de la central a les

Catalogat com a patrimoni local de caràcter
historicocultural, el camí proposa un
enriquidor itinerari enmig de la meravella dels
seus tolls d’aigua transparent i una rica fauna i
flora de pi i alzina.

Remei, on els autocars ja no poden continuar.

aqüeducte. En aquest indret de la finca es
localitza un punt d’informació, l’aparcament,
els lavabos i la zona de picnic, a més d’un primer
plafó informatiu que indica per on començar la

El

recorregut

senyalitzat

ofereix

Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions
d’anys. Els fòssils d’Alcover- Mont-ral

tres

El museu exposa una important col·lecció d’exemplars
marins fossilitzats que mostren com era la vida i
l’entron de les muntanyes de Prades abans que es
formés el paisatge actual. Un audiovisual recrea
aquell mar ple de vida i la història del Peix Pedra
explica als més menuts els secrets dels nostres
fòssils marins, més antics que els grans dinosaures.

possibilitats diferents. El camí de la sèquia del
molí de Forès o el camí del molí del Glorieta de
dificultat baixa i circulars; i el camí ral d’Alcover
a Mont-ral de dificultat mitja-alta, especialment
Fonts del Glorieta.
El recorregut des d’Alcover fins al Mas de
Forès, si es fa per la carretera asfaltada passa
per davant de la coneguda Ermita barroca del
Cal tenir en compte que a la vall només està

MUSEU
D’ ALCOVER

permès aparcar a zones habilitades.

C. de la Costeta, 1-3.
43460 Alcover
www.museualcover.cat
www.alcover.cat
museualcover@alcover.cat
Tel. +34 977 846 452
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17:30 a 19:30 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h

ESGLÉSIA VELLA
Saldó vermellós

ERMITA DEL REMEI
Barroc, segle XVIII

Muntanyes de Prades. La vall del riu Glorieta

El riu Glorieta neix als Motllats i aflora a les anomenades
fonts del Glorieta. Seguint el camí ral cap a Mont-ral es
troben diversos corriols que baixen cap a alguns dels gorgs
que caracteritzen aquest tram del riu. Molt a prop, el Pla de
la Bassa de la Central s’assenta sobre una petita cinglera
que forma un mirador natural sobre la vall. Des d’aquest
indret panoràmic es pot apreciar la diversitat biològica
i geològica de la vall on es troben representades moltes
de les comunitats vegetals presents a les muntanyes de
Prades, com el bosc de ribera, l’alzinar litoral i pinedes
secundàries, formades per pi blanc i altres espècies
heliòfiles.

La vall del riu Glorieta i l’eix Alcover - Mont-ral és una
bona mostra dels principals valors de les muntanyes de
Prades. Es tracta d’un espai natural ben conservat amb
una important biodiversitat de fauna i flora típicament
mediterrànies, evidents riqueses ecològiques i
paisatgístiques i un gran patrimoni cultural i històric fruit
de molts segles d’humanització respectuosa amb l’entorn.
El riu Glorieta neix als Motllats, una serra calcària de les
muntanyes de Prades, i desemboca al riu Francolí, prop
del Morell, després de recórrer uns 20 quilòmetres en els
quals baixa un desnivell de gairebé 900 metres.

L’àliga cuabarrada té el seu hàbitat preferent en les
muntanyes mediterrànies de clima suau en les que hi hagi
cingleres per nidificar, és a dir, un paisatge com la vall del
riu Glorieta. A Catalunya hi ha censades unes 65 parelles
al llarg de la serralada Prelitoral. També se la coneix amb
el nom d’àliga perdiguera.

El Glorieta és un riu característic del sistema hidrogràfic
mediterrani, amb un cabal baix, aproximadament 0,3m3/s,
però continu durant l’any i importants crescudes puntuals.

Els Molins Paperers i la Central Hidroelèctrica
del Glorieta
Tot i la variabilitat i el cabal reduït, les aigües del Glorieta
s’han aprofitat al llarg dels segles, tant per al regadiu de
camps com també per a usos industrials.
L’any 1897 hi havia 10 fàbriques de paper impulsades per
la força de l’aigua del riu Glorieta.
Els molins es proveïen de l’aigua mitjançant rescloses al
corrent que la transportaven per una sèquia fins al lloc
de producció de paper. Aquestes preses tenien una doble
funció: conduir l’aigua fins als molins paperers per a ser
utilitzada com a força motriu i distribuir les aigües entre
els regants i diverses finques.

* Per a visites guiades, reserves
d’activitats en família i tallers escolars,
consultar a l’oficina de turisme o al museu.

El naixement del riu Glorieta i la flora i fauna
de la vall

Les muntanyes de Prades formen part de les serres
prelitorals catalanes i ocupen l’espai central de l’interior
de la Costa Daurada. El conjunt agrupa quatre serres: la
serra de la Mussara, els Motllats, la serra de la Gritella i la
serra de Prades separades en dos grans blocs per les valls
del riu Siurana i Brugent.

ALCOVERIA BREVIS
Pedra d’Alcover

ALCOVER

Ruta del Glorieta, Alcover-Mont-ral

La gran reserva d’aigua de la vall del riu Glorieta va
permetre que a l’any 1903 un antic molí paperer, que
prèviament havia estat fariner, es reconvertís en una
central hidroelèctrica. Es va renovar així el tradicional
aprofitament hidràulic del riu Glorieta, aquell cop fent
ús de la força motriu de l’aigua produïda pel desnivell del
terreny per produir electricitat.

En un primer moment aquella petita central, que
inicialment produïa electricitat amb una potència de 4 Kw,
va arribar a abastar les poblacions d’Alcover i la Selva del
Camp, però amb l’augment de consum es limità a Alcover.
Després de la Guerra Civil, la central va passar a mans de
l’empresa Riegos y Fuerzas del Ebro i, més tard, a FECSA.
Des de llavors va deixar de produir electricitat per sempre.

El cranc de riu ibèric és una subespècie del cranc de riu
europeu. A Catalunya viu en rius i llacs d’aigües netes,
calcàries i temperades, entre 8 i 22 graus. El cranc de
riu ibèric és una espècie protegida a conseqüència de la
davallada de població deguda a diferents factors, tot i
que la principal causa fou durant els anys 60 una malaltia
anomenada afanomicosis i, actualment, la invasió del seu
hàbitat per espècies forànies i fortament colonitzadores
com el cranc de riu americà.

Restaurant K-l’Ermità
Av. de la Font Major, 7
977.76.04.52
klermita@gmail.com
www.k-lermita.es
facebook.com/klermita
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EL CAMI RAL D’ALCOVER A MONT-RAL

Accesos des d’Alcover a Mas de Forès
Pel camí asfaltat d’Alcover a l’Ermita i Mas de Forès

Distància:
Durada:
Dificultat:
Tipus de ferm:

4 km
2h
baixa
asfalt

Indicacions:
El camí passa pel davant de l’Ermita del Remei des d’on es pot
continuar a peu, en BTT o cotxe fins al Mas de Forès.

Pel camí de l’Albiol

Distància:
Durada:
Dificultat:
Tipus de ferm:

3,5 km
2h
baixa
terra/asfalt

Indicacions:
El camí surt d’Alcover pel Camí de la Font Fresca, un tram transcorre pel
camí asfaltat de l’Ermita, per agafar a l’esquerra un camí de terra que ens
porta a Mas de Forès. Es pot fer a peu o en BTT.

Rutes que parteixen de Mas de Forès
Camí ral d’Alcover a Mont-ral (anada i tornada)

Distància:
Durada:
Desnivell:
Dificultat:
Tipus de ferm:

12 km
4h 15 min
540 m
mitja-alta
terra

Indicacions:
Se segueix el mateix camí fins a la Central Hidroelèctrica i es continua
amunt. Es passa per les Basses de la Central i a prop de les Fonts del
Glorieta. En BTT presenta un nivell de dificultat alt

Camí del molí del Glorieta - Central hidroelèctrica (circular)

Distància:
Durada:
Desnivell:
Dificultat:
Tipus de ferm:

6 km
1h 45 min
110 m
baixa
terra

Indicacions:
S’agafa el camí de la sèquia i a l’arribar a la bifurcació, a la dreta, se segueix pel camí de la Central Hidroelèctrica del Glorieta. Podem creuar el
riu i baixar per la pista. En BTT presenta un nivell de dificultat mitjà-alt.

Camí de la sèquia del molí de Forès (circular)

Distància:
Durada:
Desnivell:
Dificultat:
Tipus de ferm:

2,5 km
0h 45 min
50 m
baixa
terra

Indicacions:
El camí transcorre pel costat d’una sèquia, i en arribar a la resclosa
es pot tornar per la pista cap al Mas de Forès.

Mas de Forès - Vall del Glorieta
Normes i consells:
Solament està permès aparcar a zones habilitades.
No està permès pernoctar en el cotxe.
Cal dipositar les escombraries a les papereres o
contenidors.
Els gossos han d’anar lligats i recollir el seus
excrements.
Aparcament d’autocaravanes a 3 Km de la vall
(Alcover)

