
 

La vall del Glorieta 

 

 Data: dissabte 10 d’octubre de 2009 

Itinerari: Alcover (Alt Camp) Ermita del Remei - Senda carbonera - Ermita de 
les Virtuts - Mas d’En Tinet - Fonts del Glorieta - Camí de Mont-ral a Alcover 
(PR-20) - Niu de L’Àliga - Ermita del Remei. 

Km: 13            Hores totals: 5              Desnivell: 408 metres 

Participants: Sisco Anguera, Magda Pino, Josep Salafranca , Lola Ferrándiz, 
Joan Marquès, Maria Alías, Antonio López, Alba López, Aleix López, Joan 
Aubia, Toni Coll i els invitats Joan Salvat, Fina Cervera, Albert Vives i Antònia 
Martorell. 

 

A tres quarts de vuit, ens aplegàrem al costat de l’Església d’Alcover 
desplaçant-se amb el cotxes a l’Ermita del Remei des don iniciarem el 
recorregut a peu. L’oratge amenaçava, però aviat el sol desfeu part dels núvols 
i la temperatura ens ajudà a l’esforç de la pendent i les ziga-zagues fins arribar 
al camí de carena, que tot i pujant, era més suau. Instal·lats a Les Virtuts, 
esmorzàrem i descansàrem. Visitàrem les runes per prendre un descans i 
treure fotos, resseguint pel sender entre conreus i bosc fins abocar a la pista 
principal a poca distància del mas d’En Tinet  que ens rep amb un ample espai 
constituït per l’era de la casa. Ens aturem uns minuts i visitem les ruïnes del 
mas, reprenent la marxa per la pista que aviat esdevé senda i passa per la 
bifurcació del grau del Mal Pas que baixa de la Serra del Pou. Davallant fort 
passem pel maset del Joan Bo, davant dels cingles del seu nom i ja escoltem el 
soroll de l’aigua del riu Glorieta i veus de gent que hi havia visitant la zona. 

 



 

 Creuem a gual el riu i ens redirigim cap a les fonts que donen poca 
aigua. Tornem per una drecera al PR-20 i passant pel pla dels tolls, davallem 
fort per un tram del camí molt malmès per la motorització i l’erosió subseqüent 
arribant al Molí Nou, conegut com la central elèctrica, que abastia Alcover i 

rodalies a principis del segle XX. Visitàrem el peculiar gorg conegut per ‘El Niu 
de l’Àliga’ on ens férem la foto de grup. 

 A partir del Niu, el camí, planer, obac i feréstec, ens apropava cap a 
l’Ermita del Remei on dinarem unes coques de recapte (molt bones, per cert) a 
les que ens convidà Sisco per celebrar la seua onomàstica i la seua primera 
excursió guiada per al Grup. L’organització convidà a un refresc i cafè. Gràcies 
per les invitacions i gràcies als companys per la conversa, la sobretaula i la 
bona disposició. Un dia agradable per recordar. 

 



 

A tall d’annex 

Hi ha dos llocs del recorregut, que mereixen una reflexió constructiva: 

En primer lloc, observeu les fotos de l’ermita de Les Virtuts amb una distància 
en el temps de 9 anys. Una mostra més de la pèrdua de patrimoni històric. 

 

 

 

 

 

 

 

Observeu el campanaret, el pany de paret posterior i la netedat en l’any 2000. 

En segon lloc, l’àguila que dona nom al Niu: Vérem al costat d’un rocam prop del pla 
dels tolls, una pedra calcària que, tirant d’imaginació podria semblar un àguila batent 
les ales, o bé, un fantasma fundin-se al sol. Observeu les il·lustracions i en benefici de 
l’objectivitat, no afegim confusió a la toponímia dient que l’àliga és “a dalt”. El Niu de 
l’Àliga és un gorg, amb un salt d’aigua permanent i que es caracteritza per tindre les 
parets acinglerades, formant un gran pou. L’Ajuntament d’Alcover, defineix a la seua 
Web l’indret en aquestes paraules: “El Niu de l'Àliga és un dels punts més atractius del riu. 
S'alimenta d'un petit corrent d'aigua que no s'estronca ni en èpoques fortes de sequera. Davant 
del gorg hi ha una cascada plena de molsa. L'origen del seu nom és degut a la forma d'una de 
les roques que hi ha sobre seu i que recorda el pic corbat d'un àliga. Les roques de la vora del 
riu tenen formes curioses formades per la calç de l'aigua”. Posats a buscar el perquè del 
nom, millor buscar-lo en el mateix gorg, oi? 

Ermita de les Virtuts el 22-10-2000 Ermita de les Virtuts el 10-10-2009 


