
SL-C® 154 Masies Catalanes 
· Distància: 8,200 quilòmetres. 
· Durada aproximada: 2:03. 
· Desnivell acumulat: 49 metres 
· Llocs d’interès: Creu Coberta, Vil·la romana del barranc de Sales, Masies Catalanes, el Burguet, camí del Burguet, riera de la Selva. 
 

 
 

 



Distància 
parcial Distància total Temps 

parcial 
Temps 
total Coordenades UTM Descripció 

0.000 0.000 0,00 0,00 31T x344389 
y4564271 

CARRER DE L'HORTA, PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS. Sortim direcció nord-oest, cap a la 
nostra esquerra mirant el pavelló des de davant. 

0.100 0.100 0,01 0,01 31T x344316 
y4564366 CRUÏLLA. Girem a la dreta pel carrer Dr. Fleming, nord-est. 

0.130 0.230 0,02 0,03 31T x344379 
y4564453 CANVI DE FERM. Seguim recte pel camí de terra darrera l'aparcament. 

0.050 0.280 0,01 0,04 31T x344402 
y4564494 CRUÏLLA. Seguim recte pel carrer d'Eufemià Fort. 

0.130 0.410 0,02 0,06 31T x344475 
y4564597 

CAP DE CARRER. Girem a la dreta, est, seguint el carrer que trobem, direcció la glorieta de la 
Creu Coberta. 

0.030 0.440 0,00 0,06 31T x344501 
y4564595 

CREU COBERTA. Agafem la segona sortida de la rotonda, cap a la nostra esquerra, nord - nord-
est, direcció polígon industrial. Seguim la pista principal que fa baixada. 
La Creu Coberta és la més antiga del terme, obrada a finals del segle XIII en estil gòtic. 
Al pilar vuitavat que sostenia la creu, quatre de les seves cares presentaven imatges de relleus. 
Tant la part escultòrica com el pilar es van conservar fins l’any 1936. 
La Creu Coberta era la fita inicial o terminal en els solemnes trasllats de la imatge de la Mare 
de Déu de Paretdelgada a la vila per motius diversos. Alhora, també era el lloc on la gran 
comitiva de la vila rebia l’arquebisbe, si s’esqueia que aquest arribés a la Selva procedent 
d’Alcover o de Valls. 
L'actual (creu i nus) correspon a una rèplica de la creu del Cantó d'en Vaquer del segle XIV, de 
la qual se'n conservava el motlle, feta el 1953 per restituir la creu de terme destruïda durant la 
guerra civil i restaurada el 1990. 

0.160 0.600 0,03 0,09 31T x344604 
y4564697 BIFURCACIÓ. Seguim la carretera que gira a l'esquerra, en direcció nord. 

0.090 0.690 0,01 0,10 31T x344624 
y4564782 

ROTONDA. Trobem una rotonda amb una escultura que representa parts d'una premsa d'un 
molí. Seguim recte, nord, pel polígon durant 840 metres. 

0.610 1.300 0,09 0,19 31T x344860 
y4565311 

VIL·LA DEL BARRANC DE SALES. A l'esquerra trobem un jaciment d'època romana on s'han 
trobat un conjunt d'estructures i edificacions d'entre els segles III i IV dedicades a la fabricació 
de terrissa. 

0.230 1.530 0,04 0,23 31T x344946 
y4565520 

ROTONDA. Seguim la segona sortida de la dreta, est, on hi ha el cartell de "Zona Industrial 
Argentera". 

0.520 2.050 0,08 0,31 31T x345400 
y4565677 ROTONDA. Trobem una rotonda, però agafem la baixada asfaltada que hi ha a la dreta, est. 



0.060 2.110 0,00 0,31 31T x345455 
y4565682 RIERA. Creuem un rierol. A l'esquerra, hi ha la mina de Sant Nicolau. 

0.230 2.340 0,04 0,35 31T x345590 
y4565863 

CRUÏLLA. Creuem la carretera de l'Albiol. Seguim recte, nord-est, per la pista asfaltada que es 
convertirà en pista de terra. Seguirem aquesta pista 740 metres 

0.230 2.570 0,04 0,39 31T x345716 
y4566052 

CRUÏLLA. Seguim recte; creuem el camí de la Partió, camí que limita entre el terme de la Selva 
i el terme d'Alcover. 

0.510 3.080 0,07 0,46 31T x345918 
y4566500 

MASIES CATALANES. Seguim recte pel carrer de la dreta, nord, carrer de l'Olivera. 
Les Masies Catalanes es una urbanització construïda als anys 60 que, en el temps, s’ha 
convertit en el nucli habitat de població de l’Albiol. 

0.070 3.150 0,01 0,47 31T x345942 
y4566566 CRUÏLLA. Girem a la dreta, est, sortint de la urbanització fins a la carretera. 

0.160 3.310 0,03 0,50 31T x346089 
y4566547 

CARRETERA. Trobem la carretera de la Selva del Camp a Alcover. Girem a l'esquerra, nord-est, 
direcció Alcover. 

0.110 3.420 0,01 0,51 31T x346139 
y4566638 

INTERSECCIÓ. Trobem un sender que marxa a la dreta, baixa a la riera i continua per sota un 
pont. Creuem la carretera i el seguim, en direcció est. 

0.060 3.480 0,01 0,52 31T x346197 
y4566623 PONTS. Creuem els ponts del ferrocarril i de l'autovia. 

0.100 3.580 0,02 0,54 31T x346270 
y4566556 

INTERSECCIÓ. Just sortir del segon pont, agafem la pujada de la dreta, nord, per sortir del 
rierol. 

0.080 3.660 0,01 0,55 31T x346289 
y4566628 CAMÍ DE SERVEI. Trobem el camí de servei i el seguim a la dreta, en direcció nord. 

0.090 3.750 0,01 0,56 31T x346321 
y4566709 

INTERSECCIÓ. Deixem el camí de servei per agafar una pista asfaltada a la dreta, sud-est, que 
es convertirà en riera. Seguirem aquesta pista 450 metres. 

0.100 3.850 0,02 0,58 31T x346401 
y4566654 BIFURCACIÓ. Seguim la pista que continua per l'esquerra, nord-est. 

0.370 4.220 0,05 1,03 31T x346651 
y4566465 

BIFURCACIÓ. Deixem la riera i seguim la pista de la dreta, sud, que puja, el camí del Burguet, i 
coincideix amb SL Burguet; seguim la pista principal. A l'esquerra, deixem el Burguet. 

0.260 4.480 0,04 1,07 31T x346623 
y4566237 CANVI FERM. Canvi d'asfalt a terra. 

0.140 4.620 0,02 1,09 31T x346566 
y4566105 BARRANC. Creuem un petit barranc. 

0.340 4.960 0,05 1,14 31T x346460 
y4565786 CRUÏLLA. Seguim recte per la pista principal. 



0.130 5.090 0,02 1,16 31T x346403 
y4565699 

CRUÏLLA. Seguim recte per la pista principal. Ens creua el camí de la Partió, camí que limita 
entre el terme de la Selva i el terme d'Alcover. 

0.260 5.350 0,04 1,20 31T x346335 
y4565421 

BIFURCACIÓ. Trobem una pista asfaltada; seguim cap a la dreta en direcció oest. A l'esquerra 
deixem el camí dels veïns de Bertran. 

0.110 5.460 0,02 1,22 31T x346249 
y4565464 INTERSECCIÓ. Girem a l'esquerra, sud-oest, seguint la pista principal. 

0.060 5.520 0,01 1,23 31T x346112 
y4565419 BIFURCACIÓ. Seguim recte per la pista de terra. 

0.540 6.060 0,08 1,31 31T x345912 
y4564976 INTERSECCIÓ. Deixem una pista asfaltada a la dreta. 

0.160 6.220 0,02 1,33 31T x345809 
y4564862 

RIERA DE LA SELVA. Arribem a la riera; seguim la riera cap a la dreta direcció nord-oest. Tram 
coincident amb SL-Paretdelgada i SL-Burguet. 
La riera de la Selva és un afluent del riu Francolí que neix arran de la confluència de tres 
barrancs (el de la Font Major, el del Salt i el de Gatellar) al punt anomenat, per aquest motiu, 
les Tres Aigües. 
Al límit de terme s'alcen els Tres Pins, bells exemplars de pinàcies, i, relativament a prop, ja al 
terme de l'Aleixar, podem contemplar un dels arbres monumentals de Catalunya, l'alzina del 
mas de Borbó. 
El clima eixut d'aquesta zona fa que el cabal sigui molt reduït i no circuli superficialment en 
bona part del seu recorregut. 
La geologia de la capçalera de la riera es troba dominada per pissarres del Paleozoic. 

0.100 6.320 0,02 1,35 31T x345723 
y4564916 RIERA. Creuem la riera i continuem per l'esquerra. 

0.340 6.660 0,05 1,40 31T x345412 
y4564936 PONT. Passem per sota el pont de l'autovia. 

0.140 6.800 0,02 1,42 31T x345274 
y4564910 

BIFURCACIÓ. Seguim la pista de terra paral·lela a la riera que passa sota el pont, la de més al 
nord. A l'esquerra, sortida al polígon industrial. 

0.420 7.220 0,06 1,48 31T x344930 
y4564821 INTERSECCIÓ. Deixem una sortida a l'esquerra al polígon industrial. 

0.130 7.350 0,02 1,50 31T x344809 
y4564784 PONT. Passem per sota el pont del ferrocarril. 

0.090 7.440 0,01 1,51 31T x344741 
y4564731 ÀREA DESCANS. Àrea de descans a l'esquerra. 

0.120 7.560 0,02 1,53 31T x344624 
y4564699 INTERSECCIÓ. Trobem la carretera; la seguim recte per la pujada, en direcció sud-oest. 

0.130 7.690 0,02 1,55 31T x344523 ROTONDA. CREU COBERTA. Seguim la primera sortida a la dreta, oest, de pujada. 



y4564629 

0.100 7.790 0,02 1,57 31T x344479 
y4564600 INTERSECCIÓ. Girem el carrer a l'esquerra, sud-oest, carrer d'Eufemià Fort. 

0.120 7.910 0,01 1,58 31T x344412 
y4564514 CRUÏLLA. Seguim recte fins al final del carrer per on hem vingut. 

0.200 8.110 0,04 2,02 31T x344318 
y4564338 CRUÏLLA. Girem a l'esquerra, sud-est, pel carrer de l'Horta. 

0.090 8.200 0,01 2,03 31T x344388 
y4564277 PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS. Fi. 

 

 


