
 

El dia �� de maig vam anar a fer una ruta a peu cap el Niu de l�Àliga� 

bonic salt d�aigua del riu Glorieta� L�itinerari fins arribar al salt està 

senyalitzat� Si aneu en cap de setmana o a l�estiu hi ha molta gent� 

Com arribar$ % Heu d�anar cap el poble d�Alcover i� un cop a la 

població� heu seguir la senyalització Mont%ral per la TV%,-.�� Un cop 

passeu per davant de l’església de Nostra Senyora de l�Assumpció heu 

d�agafar el carrer de la dreta sentit Ermita del Remei� 

Al final d�aquest carrer trobareu un encreuament i heu de seguir el camí 

asfaltat sentit 5Ermita del Remei� Vall de Glorieta5� 

Continueu per aquest camí fins que trobareu l�Ermita del Remei� Un cop 

passeu l�ermita continueu per la pista asfaltada fins que trobeu la zona 

d�estacionament de Mas d�en Forés� En cap de setmana s�ha de pagar 

dos euros per estacionar el vehicle� 

 

  

 

 



 

Ruta$ % Heu d�agafar la pista de terra que surt a dalt de l�aparcament � 

a l�inici d�aquesta pista hi ha una tanca amb una senyal de prohibit el 

pas per cotxes� Seguiu aquesta pista fins que trobeu un encreuament� 

tant si aneu per la pista que continua com si agafeu el camí que fa 

pujada arribareu al Niu de l�Àliga� 

Nosaltres vam agafar el camí que fa pujada� Aquest és ombrejat i més 

estret que l�altre� no trobareu en cap moment el riu fins a l�arribada al 

Niu de l�Àliga� També és una mica més llarg que l�altre� 

No deixeu en cap moment el camí� haureu de creuar dos ponts petits de 

fusta� En el segon pont arribareu a un encreuament� Aquest 

encreuament uneix de nou els camins convertint%los en un únic camí� 

Trobareu unes escales al costat d�una central hidroelèctrica en ruïnes� 

pugeu les escales fins que arribeu a una esplanada on hi ha un planell 

informatiu del PR� 

Deixeu el camí i agafeu el sender que baixa a l�esquerre� Aquest sender 

té força pendent i haureu d�ajudar els més petits a baixar� Ja podreu 

escoltar el soroll de l�aigua i en pocs minuts arribareu al Niu de l�Àliga� 

 



 

 

 

Per tornar heu de desfer el camí baixant les escales fins a l�encreuament 

de camins� Podeu tornar per on heu vingut o agafar l�altre camí com vam 

fer nosaltres� Per aquest camí anireu tota l�estona proper al riu Glorieta� 

Primer haureu de creuar el riu per les pedres� 

A partir d’aquí el camí és més ample� planer i poc ombrejat� Més endavant 

trobareu una porta que talla el camí que podreu vorejar pels dos costats� 

Seguiu el camí fins que a l�alçada d�una bassa que es troba a la dreta del 

camí� hi ha un toll del riu Glorieta on podreu banyar%vos� 

Si continueu el camí us portarà directament a l�aparcament� A la zona de 

l�aparcament hi ha taules� gronxadors i serveis� 


