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ALCOVER. UN ENTORN NATURAL PRIVILEGIAT
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Situada al peu de les muntanyes de Prades, prop de
ciutats com Tarragona o
Reus, la vila d’Alcover sorprèn pel seu entorn natural
privilegiat.
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La història de molts petits pobles va lligada a
l’aprofitament dels recursos naturals que l’envolten.
La força hidràulica d’una vall, la seva biodiversitat
i geomorfologia han esdevingut per a una població
un factor determinant de bonança econòmica i
prosperitat en diferents períodes. Alcover és un bon
exemple de com una petita vila s’ha nodrit durant
segles de les potencialitats de la vall. 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.
La vall del riu Glorieta acarona la vila amb una
verdor i una llum especials. En aquest indret es pot
gaudir de la meravella dels tolls d’aigua transparent;
d’una rica fauna i flora de pi i alzina que ens
transporta a un món intemporal; d’unes interessants
construccions en desús com les restes de molins

paperers i d’una antiga central hidroelèctrica; d’antics
masos i capelles, alguns dels quals recuperats i d’altres
només record de l’esplendor perduda; d’ermites
encara plenes de vitalitat com la del Remei o de
restes de santuaris, com el de les Virtuts, als quals
la vegetació que els envolta els ha reclamat l’espai
usurpat.
LA RUTA DEL GLORIETA.
CAMINANT PER LA VALL
I aquesta meravellosa vall continua avui dia
mostrant-se més esplèndida i generosa que mai amb
la vila d’Alcover i l’obsequia amb un valuós conjunt
patrimonial, no tan sols natural sinó també històric,
arquitectònic i etnogràfic. La ruta del Glorieta,
Alcover-Mont-ral, recupera un antic camí natural
reconvertit en un itinerari de senderisme que descriu
un interessant recorregut pel complex hidràulic de
la vall. Catalogat com a patrimoni local de caràcter
historicocultural, el camí ens convida a fer una
passejada en el temps per antics camins veïnals, de
diferent tipologia i ús, que uneixen molins, sèquies,
fonts i captacions d’aigua.

Molí de Dalt.
Fotografia: Carme Roig

La ruta del Glorieta ens descobreix, a poc a poc,
els secrets més íntims de la vall. Per exemple,
contemplant la successió de materials i colors ens
adonem de la presència del gres vermellós tan
característic de les muntanyes de Prades. Conegut
popularment com a saldó, aquest material ha bastit
bona part de les esglésies i ermites properes, com
l’església romànica de Santa Maria d’Alcover.
MAS DE FORÈS.
Un projecte educatiu inclusiu
La ruta del Glorieta parteix de la finca del Mas de
Forès, on es conserven encara les restes de tres molins
paperers. Vora el molí de dalt, es veu la sèquia que
subministrava l’aigua a través d’un petit aqüeducte i
s’escolta, encara, la remor del corrent com si el temps
s’hagués aturat.
Els molins paperers ubicats a la vall del Glorieta
van tenir un paper molt destacat en el creixement
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econòmic de la vila al llarg del segle XVIII i part del
XIX, fet que va coincidir, també, en el seu punt més
àlgid a tot Catalunya.
El Mas de Forès acull actualment un projecte de
la Fundació Ginac, que, entre d’altres activitats, hi
realitza una engrescadora proposta educativa. Els
nens i nenes de les escoles no tan sols interactuen
amb els recursos de l’entorn a l’hort ecològic,
al corral, al trull d’oli, etc. sinó que participen
plegats en una experiència innovadora d’inclusió
laboral i social ja que persones amb discapacitat els
acompanyen en la seva descoberta de la vall.
La descoberta de la vall es complementa amb la visita
al museu, on exemplars marins fossilitzats i activitats
didàctiques permeten conèixer l’excepcional llegat
paleontològic d’aquestes muntanyes i ens expliquen
com era la vall, quan estava enfonsada sota les aigües
d’un mar tropical. n

Activitats Mas de Forès.
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