
SL-C® 152 Paretdelgada 
· Distància: 9,220 quilòmetres. 
· Durada aproximada: 2:18. 
· Desnivell acumulat: 69 metres 
· Llocs d’interès: Torrent de Cassans, Camí de Perafita, camí de les Berengueres, camí Travesser, Ermita de Paretdelgada, riera de la Selva i Creu Coberta. 
 

 
 
 

 
 



 

Distància 
parcial 

Distància 
total Temps parcial Temps total Coordenades UTM Descripció 

0.000 0.000 0,00 0,00 31T x344391 
y4564267 

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS, CARRER DE L'HORTA. Sortim en direcció sud-est, cap 
a la nostra dreta mirant el pavelló des de davant, pel carrer de l'Horta. 

0.160 0.160 0,02 0,02 31T x344492 
y4564142 

CAP DE CARRER, PASSEIG DE L'ESTACIÓ. Quan arribem al final del carrer girem a la 
dreta, en direcció sud; a l'esquerra deixarem l'estació de ferrocarril. 

0.120 0.280 0,02 0,04 31T x344436 
y4564047 

CAP DE CARRER, AVINGUDA DE PUIG I FERRETER. Girem a l'esquerra cap a la sortida 
del poble, sud-est. 

0.070 0.350 0,01 0,05 31T x344453 
y4563984 

ENTRADA VELLA DE LA SELVA. Deixem la vorera per continuar per la carretera; la 
seguirem 540 metres i passarem per sota el pont del ferrocarril, en direcció sud-est. 
Aquesta és l'entrada vella de la Selva del Camp, per on s'entrava des de l'antiga 
nacional abans de la nova entrada. 

0.500 0.850 0,08 0,13 31T x344788 
y4563641 

INCORPORACIÓ. Quan acaba la carretera, trobem l'autovia. Girem a la dreta, sud-oest, 
i seguim la vorera. A 25 metres, baixem a la dreta al barranc que ens servirà per creuar 
l'autovia per sota. 

0.050 0.900 0,00 0,13 31T x344776 
y4563600 

TORRENT DE CASSANS. Agafem la pujada de l'esquerra, només sortir del pont. Seguim 
recte per la carretera de servei durant 500 metres. 

0.200 1.100 0,03 0,16 31T x344869 
y4563634 CRUÏLLA. Deixem una pista asfaltada a la dreta, el camí de l'Horta. 

0.400 1.500 0,07 0,23 31T x345011 
y4563996 

CRUÏLLA, CAMÍ DE PERAFITA. Agafem la pista asfaltada de la dreta, sud-est, després de 
la casa, el camí de Perafita durant 760 metres. Aquest camí és anomenat també pels 
selvatans com a Camí de Profita. 

0.760 2.260 0,11 0,34 31T x345722 
y4563775 

BIFURCACIÓ. Seguim la pista de l'esquerra, en direcció est, el camí de les Berengueres 
durant 1.790 metres. Deixem el camí de Perafita. 

1.790 4.050 0,27 1,01 31T x347284 
y4563040 

CRUÏLLA, CAMÍ TRAVESSER. Arribem a una pista asfaltada que seguirem cap a 
l'esquerra, nord-est, durant 870 metres. Cap a la dreta arribaríem a Reus. 
L'enllaç Horta-Perafita - Paretdelgada és seguint per la dreta durant 400 metres. 
El camí Travesser que ara s'ha remodelat és un antic Camí Reial, que unia Valls amb la 
Selva i que arribava fins a Reus. 
El camí Travesser, amb una longitud de 5 km al seu pas pel terme, és una via de 
comunicació per a molts veïns de la Selva i Vilallonga. 



0.170 4.220 0,02 1,03 31T x347367 
y4563186 CRUÏLLA. Deixem una pista asfaltada a la dreta, seguim  recte. Abandonem el PR-C 1. 

Seguint la pista de la dreta arribaríem a Vilallonga a 2.360 metres pel camí dels Majols. 

0.490 4.710 0,07 1,10 31T x347484 
y4563665 

CRUÏLLA. Deixem una pista asfaltada a l'esquerra, el Camí de la Montoliva. Aquest camí 
ens portaria a la carretera de Vilallonga a l'alçada de la fàbrica Macresac. 

0.210 4.920 0,04 1,14 31T x347547 
y4563859 

INTERSECCIÓ. Deixem el Camí Travesser i agafem la pista de terra de l'esquerra, en 
direcció nord-oest, el camí de l'Ermita. Seguim la pista principal fins arribar a l'Ermita 
de Paret Delgada. Hi ha camps d'avellaners a esquerra i dreta. 

0.680 5.600 0,10 1,24 31T x347075 
y4564329 

ERMITA. Ermita de Paretdelgada a la dreta. 
El Santuari de Santa Maria de Paretdelgada s’aixeca a quatre quilòmetres del poble, en 
direcció a Vilallonga, i en un lloc on les excavacions arqueològiques han mostrat 
l’existència d’una important vil·la romana. 
La primitiva imatge venerada era una marededéu romànica amb el Nen a la falda. El 
nom probablement deriva de les restes d'una vila romana existent al lloc que la carta 
de poblament del 1165 esmenta com Parietes Graciles (parets gràcils, parets delgades). 
Documentada en el segle XII, s’hi feren reparacions durant els segles posteriors: el 
1313 es construïa la casa de l’ermità; en el segle XVI el cor i la sagristia i l'Hostatgeria; 
en el segle XVIII la capella del Santíssim. El 1766, a causa d’un incendi, s’hagueren de 
fer moltes reformes. La decoració actual és de l’artista Grau-Garriga(1963). En el seu 
interior poden veure capitells amb decoració floral i algunes mènsules. 

0.050 5.650 0,01 1,25 31T x347039 
y4564349 

CRUÏLLA CARRETERA. Creuem la carretera de Vilallonga i busquem el camí de terra per 
baixar a la riera, en direcció nord-est. 



0.100 5.750 0,01 1,26 31T x347131 
y4564367 

RIERA DE LA SELVA. Seguim el camí que segueix la riera cap a l'esquerra, direcció nord-
oest de pujada. 
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. 

0.370 6.120 0,06 1,32 31T x346851 
y4564577 

INTERSECCIÓ. Creuem la riera per continuar el camí per l'altra banda. Coincidència 
recorregut SL Burguet. Aquest camí és el camí del Terme de la Font. 

0.180 6.300 0,02 1,34 31T x346701 
y4564672 

CRUÏLLA. Seguim recte per la pista de terra. A l'esquerra seguiríem cap a la carretera 
de Vilallonga a l'alçada de la Creu Blanca. 
La Creu Blanca, al camí de Santa Maria de Paretdelgada, es tracta d'una creu llatina de 
braços de perfil sinuós rematat per florons, molt dins de l'estètica del barroc (s. XVII). A 
una banda apareix Crist crucificat i a l'altra la Verge sobre un petit cap alat. La part final 
de la columna consisteix en un bloc quadrangular, en una de les cares del qual hi ha 
esculpides les armes de la vila: l'alzina sobremuntada per dos coloms en mig dels quals 
hi ha una T i la data de 1604 repartida a banda i banda del tronc de l'alzina. 

0.190 6.490 0,03 1,37 31T x346530 
y4564732 INTERSECCIÓ. Deixem un pista asfaltada a la dreta, és un camí particular. 

0.560 7.050 0,09 1,46 31T x345975 
y4564766 

BIFURCACIÓ. Seguim la riera i deixem una pista que ascendeix a l'esquerra. A partir 
d'aquest punt continus creuaments amb la riera. 

0.210 7.260 0,03 1,49 31T x345806 
y4564863 

INTERSECCIÓ. Deixem una pista asfaltada a la dreta. Coincidència amb el recorregut SL 
Burguet i SL Masies Catalanes. Aquest és el camí del Burguet. 

0.430 7.690 0,06 1,55 31T x345412 
y4564935 PONT. Passem per sota el pont de l'autovia. 

0.130 7.820 0,02 1,57 31T x345290 
y4564911 

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

0.130 8.250 0,07 2,04 31T x344933 
y4564822 INTERSECCIÓ. Deixem una sortida a l'esquerra al polígon industrial. 



0.110 8.380 0,02 2,06 31T x344812 
y4564782 PONT. Passem per sota el pont del ferrocarril. 

0.120 8.490 0,01 2,07 31T x344727 
y4564725 ÀREA DESCANS. Deixem una àrea de descans a l'esquerra. 

0.140 8.600 0,02 2,09 31T x344621 
y4564698 INTERSECCIÓ. Trobem la carretera, la seguim recte per la pujada, sud-oest. 

0.060 8.740 0,02 2,11 31T x344520 
y4564618 

ROTONDA. CREU COBERTA. Seguim la primera sortida a la dreta de pujada. 
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 s'en conservava el motlle, feta el 1953 per restituir la creu de terme 
destruïda durant la guerra civil i restaurada el 1990. 

0.130 8.800 0,01 2,12 31T x344474 
y4564600 INTERSECCIÓ. Girem el carrer a l'esquerra, carrer d'Eufemià Fort, nord-oest. 

0.200 8.930 0,02 2,14 31T x344407 
y4564508 CRUÏLLA. Seguim recte fins al final de la pista de terra. 

0.200 9.130 0,03 2,17 31T x344318 
y4564355 CRUÏLLA. Girem a l'esquerra, sud-est, pel carrer de l'Horta. 

0.090 9.220 0,01 2,18 31T x344385 
y4564274 PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS. Fi. 

 

 



 

 


