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Itinerari: Ermita del Remei d’Alcover – Riu Micanyo - Mas de Monravà – 
Mas de Mestaca – Mas de Pauet – Font de l’Irla – Mas de Maideu – 
L’Albiol – Mas de Cots – Ermita de les Virtuts – Mas de Monravà – Ermita 
del Remei. 
 
Hores efectives: 5,08  Desnivell aproximat: 500 m 
 
0,00 Santuari de la Mare de Déu del Remei, situat als vessants orientals 
de les muntanyes de Prades, enlairat damunt la riba esquerra del riu 
Glorieta. L'actual edifici barroc, beneït el 1779, substituí un antic temple 
del segle XVI, dedicat a sant Antoni i a la Mare de Déu. Segons la tradició, 
la imatge és una marededéu trobada. El santuari, molt venerat a la 
comarca, té una façana flanquejada per dues torres circulars.  
 
Sortim de l’ermita del Remei d’Alcover per la pista asfaltada que remunta 
la vall del riu Glorieta. És una variant del PRC20. Poc després tenim una 
bona panoràmica de la part baixa de la vall amb el poble d’Alcover. 
 
0,08 Deixem l’asfalt i anem a l’esquerra per l’entrada principal del mas de 
Forés, que formava part de l’antic terme del Samuntà i actualment és 
propietat de l'Ajuntament d'Alcover. 
 
0,12 Molins de Tarrés, són els molins de la finca del mas de Forès. 
Formen tres construccions, el molí de dalt, del mig i de baix, esglaonades 
a la riba esquerra del Glorieta, en la confluència de la vall del Micanyo i la 
del Glorieta.  
 
La indústria del paper, concentrada majoritàriament a la vall del riu 
Glorieta, va ser la gran font econòmica de la vila d’Alcover durant els 
segles XVIII i XIX fins que va entrar en crisi amb la pèrdua de les colònies 
americanes.  
 
Els molins paperers de la Vall del Glorieta aprofitaven els desnivells de la 
vall per fer saltar l’aigua i produir força motriu. A l’any 1897 hi havia un 
total de deu fàbriques de paper mogudes pel cabal del riu Glorieta. En el 
primer terç del segle XIX aquestes indústries van desaparèixer totalment. 
 
Avui trobem que al seu voltant s’ha habilitat una àrea d’esbarjo. Abans de 
creuar sota l’aqueducte del molí del mig, girem a l’esquerra i baixem per 
una pista. També podem baixar seguint el curs d’aigua. 
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Continuem per un sender que segueix el cingle. Magnífica panoràmica 
sobre la vall del Glorieta, amb l’església de Mont-ral a dalt de tot. 
 
4,18 Bifurcació. Deixem un sender que gira a la dreta i baixem a 
l’esquerra pel sender principal. Hi ha un indicador en sentit ascendent que 
posa Les Virtuts. 
 
4,19 Bifurcació, anem pel sender de la dreta, deixem enrere la vall del 
Glorieta i entrem de nou a la vall del Micanyo. 
 
4,28 Saltem a una pista, la seguim a l’esquerra. Per la dreta aniríem als 
masos de Mestaca i Pauet. 
 
4,41 Trobem la pista principal de la vall del Micanyo i la seguim a 
l’esquerra. Hi ha un pal indicador. Sota del camí veiem el mas de 
Corbella.  
 
4,43 Mas de Monravà. Poc després creuem el riu Glorieta, passem pels 
Molins de Tarrés i seguim per pista fins l’ermita del Remei. 
 
5,08 Ermita del Remei, fi de recorregut.  
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3,03 Deixem a la dreta una pista barrada amb una cadena. Anirem trobant 
entrades de masos a dreta i esquerra. Nosaltres seguim la pista principal 
que planeja en direcció nord-oest seguint la capçalera de la vall de l’Albiol. 
 
3,10 Per l’esquerra surt una pista, començament del grau de l’Estelada. 
Nosaltres seguim planejant per la pista que va girant en direcció nord-est. 
 
3,18 Mas de Cots, a la dreta del camí, amb àmplia vista sobre la vall. 
 
3,26 Deixem a la dreta una pista impracticable que baixa. 
 
3,33 Deixem una altra pista a la dreta que baixa al masos de Mestaca i 
Pauet. 
 
3,35 Deixem a l’esquerra una pista que s’enfila. 
 
3,38 Deixem a la dreta una pista que baixa. 
 
3,50 Deixem a l’esquerra una pista que puja al Pla del Pou. 
 
3,55 Deixem la pista que en sis minuts ens portaria al mas de Tinet. Anem 
a la dreta per un corriol marcat groc i verd que baixa entre bosc.  
 
4,01 Passem un parell de vegades pel costat dels conreus del mas de 
Maseter, seguim baixant. 
 
4,08 Ermita de les Virtuts, enrunada. Antigament formava part del terme 
de Samuntà, situat a la dreta del riu Glorieta. En el lloc tingueren drets els 
comtes de Prades, que Joan Ramon Folc II de Cardona, casat amb Joana 
de Prades, vengué a l’arquebisbe de Tarragona a mitjan segle XV. El 
segle XIX el terme rural de la Plana i Samuntà fou agregat al municipi 
d'Alcover.  
 
L’antic santuari està situat a 545 m alt, damunt el cingle, dominant la vall 
del Glorieta. Eclesiàsticament depenia de l'Albiol. En aquest indret, dit la 
vall de Rascaç, del terme de Samuntà, s’alçava ja el 1334 una capella on 
vivien uns quants ermitans. El primer terç del segle XV fou construït el 
santuari, del qual tingueren cura ermitans fins a la desamortització del 
segle XIX. El 1894 foren duts a l’església de l'Albiol la imatge i el retaule. 
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0,15 Trobem una pista i la seguim a la dreta. És el PRC20 que puja 
d’Alcover. 
 
0,18 Passem sota l’aqüeducte al costat del molí de baix. 
 
0,19 Creuem a gual el riu Glorieta. Iniciem una suau pujada. 
 
0,21 Mas de Monravà, al costat del riu Micanyo, afluent del Glorieta. 
L’indret compta amb gran plataners, magnòlies, xiprers i pollancres.  
 
És un dels masos més coneguts i vells del terme d’Alcover el qual el 1163 
ja existia. Va ser en aquest any quan el comte-rei Alfons el Cast l’atorgà a 
Pere Voltor i a la seva esposa Marència. El 1632 la pubilla del mas es va 
casar amb un tal Mont-ravà i el nou cognom va passar a ser el de la casa 
fins als nostres dies. També hi destaca la torre de defensa escapçada 
atribuïda als àrabs. 
 
Seguim pista amunt. Tenim davant nostre la vall del Micanyo tancada a 
dalt a l’horitzó pel turó del castell de l’Albiol. 
 
0,30 Bifurcació amb pal indicador. Deixem a la dreta una pista que puja 
directament als masos de Mestaca i Pauet. Seguim recte pujant, trobem 
marques del PR. A l’esquerra sota nostre queda el mas de Corbella, avui 
hotelet rural. 
 
0,36 Passem sota una línia d’alta tensió. 
 
0,52 Passem unes parades d’avellaners i ametllers. 
 
1,05 Bifurcació, pal indicador. Deixem la pista del camí principal que 
retrobarem més tard per una pista a la dreta que puja als conreus dels 
masos de Mestaca i Pauet.  
 
1,25 Mas de Mestaca (actualment de Vilella), envoltat de conreus. Més 
amunt hi ha el mas del Pauet. Sortim planejant per pista entre conreus en 
direcció oest. 
 
1,29 Entrem al bosc i baixem deixant a la dreta un sender marcat en groc 
que puja. Més endavant trobarem una bifurcació. Nosaltres seguirem per 
la pista de l’esquerra, baixant al riu. 
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1,40 Creuem a gual el riu Micanyo.  
 
1,41 Trobem un sender que ve per l’esquerra, és el PRC20 que hem 
deixat abans. Pal indicador. Si volem, a un minut a l’esquerra hi ha la font 
de l’Irla, nosaltres girem a la dreta i seguim vall amunt al costat del riu. 
Poc després passem per un estret de roca i un tram molt bonic de petites 
cascades. És un indret molt obac i ombrívol.  
 
1,55 Bifurcació. Deixem a la dreta un sender que creua el riu. Seguim 
recte, pujant sempre.  
 
2,01 Deixem el fons de la vall i comencem la pujada forta.  
 
2,14 Trobem un tram empedrat en uns revolts de la pujada.  
 
2,28 S’acaba la pujada forta. Hem superat el cingle blanc per un darrer 
tram també empedrat. Som en un petit mirador amb una bona panoràmica 
de la capçalera de la vall i dalt els cingles de la serra del Pou. A la dreta 
baix es poden veure els masos de Mestaca i Pauet i al fons els molins de 
Tarrés. Seguim pujant més suaument. 
 
2,38 Plans de Maideu. Pal indicador. Seguim a la dreta per un corriol 
esborradís. 
 
2,39 Era i mas de Maideu, enrunat. Seguim per una pista que puja en 
direcció oest. 
 
2,40 Arribem a la carretera TV7046 i la seguim a la dreta durant uns 100 
metres. 
 
2,42 Pal indicador. Deixem la carretera per un corriol que puja fort sota 
una línia elèctrica de mitja tensió. 
 
2,47 Al tercer pal elèctric anem a l’esquerra per un sender poc transitat 
entre bosc. 
 
2,50 Entrem a l’Albiol, petita població situada a 823 m d’alçada. Passem 
pel costat de l’església de Sant Miquel, la casa de la Vila i la font i sortim 
per la pista asfaltada en direcció oest seguint les marques vermelles i 
blanques del GR65.5, camí de Sant Jaume de Galícia.  
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3,00 Collet de la Creu. Des d’aquí es pot pujar en cinc minuts a les ruïnes 
del castell de l’Albiol, que està situat al cim d'un turó a 867m,, sobre el 
poble, en un dels contraforts meridionals de les muntanyes de Prades. 

Les restes actualment visibles del castell de l'Albiol són formades per una 
torre de planta rectangular, per dos edificis annexos i per un recinte ampli 
que inclou diverses bestorres i torres de flanqueig. 

L'edifici més antic és la torre mestre, una construcció de planta 
rectangular, segurament amb un petit annex, situada al punt més alt del 
planell on es va construir el castell. Aquesta torre pot ser datada en el 
segle XII. El 1646, a la Guerra dels Segadors, les autoritats castellanes 
van obligar a desmantellar el castell. 
 

 

Mas de Monravà 

El seu emplaçament constitueix un excel·lent mirador, des d'on es pot 
gaudir d'una impressionant panoràmica.  

Des del collet, deixem l’asfalt i el GR per una pista ampla a la dreta que 
baixa suaument. 


