
SL-C® 153 Burguet 
· Distància: 7,810 quilòmetres. 
· Durada aproximada: 2:43. 
· Desnivell acumulat: 60 metres 
· Llocs d’interès: Creu Coberta, riera de la Selva, camí del Burguet, el Burguet, riera del Burguet i camí del Terme de la Font. 
 

 
 

 
 

 



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 s'en 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. Deixem la pista asfaltada i seguim la pista de terra que hi ha a la dreta, nord-est. 



0.210 0.810 0,03 0,12 31T x344793 
y4564780 

PONT. Passem per sota el pont del ferrocarril, coincidim amb la riera. 
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. 

0.570 1.380 0,08 0,20 31T x345273 
y4564909 INCORPORACIÓ. Seguim recte, est; a la dreta deixem una incorporació al polígon industrial. 

0.510 1.890 0,08 0,28 31T x345754 
y4564897 RIERA. Creuem la riera a l'esquerra seguint la pista principal. 

0.070 1.960 0,01 0,29 31T x345811 
y4564865 

INCORPORACIÓ. Girem a l'esquerra, en direcció nord-est, i agafem la pista asfaltada, el camí 
del Burguet. Seguim la pista principal recte i deixem la riera. 

0.140 2.100 0,03 0,31 31T x345906 
y4564968 INCORPORACIÓ. Seguim recte per la pista principal, deixem una pista a l'esquerra. 

0.550 2.650 0,09 0,40 31T x346208 
y4565415 

INCORPORACIÓ. Seguim recte; a l'esquerra deixem un camí que ens porta al camí de servei de 
l'autovia. 

0.050 2.700 0,01 0,41 31T x346234 
y4565457 INTERSECCIÓ. Girem a la dreta, sud-est, seguint la pista principal. 

0.110 2.810 0,01 0,42 31T x346325 
y4565410 

INCORPORACIÓ. Girem a l'esquerra, nord, seguint la pista principal, camí del Burguet. Deixem 
una pista a la dreta (recte des d'on veníem), el camí dels veïns de Bertran. Vistes a la Serra del 
Montmell (Serralada litoral). 

0.270 3.080 0,04 0,46 31T x346398 
y4565661 

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. 

0.240 3.320 0,04 0,50 31T x346499 
y4565879 CRUÏLLA. Seguim recte per la pista principal; camins particulars. 

0.220 3.540 0,03 0,53 31T x346563 
y4566096 BARRANC. Creuem un petit barranc. 

0.150 3.690 0,02 0,55 31T x346622 
y4566238 CANVI FERM. Canvi de terra a asfalt. 



0.210 3.900 0,03 0,58 31T x346677 
y4566421 

RIERA. Seguim la riera del Burguet per la dreta direcció sud-est. A l'esquerra, direcció Masies 
Catalanes.  
Seguim la riera durant 850 metres. 

0.140 4.040 0,02 1,00 31T x346787 
y4566353 INTERSECCIÓ. Deixem una pista particular a la dreta; seguim per la riera. 

0.310 4.350 0,05 1,05 31T x347034 
y4566243 CRUÏLLA. Trobem dos camins particulars que creuen la pista principal; seguim recte. 

0.100 4.450 0,02 1,07 31T x347111 
y4566210 

GIR. Girem a l'esquerra deixant una pista a la dreta i una altra a l'esquerra particulars. Seguim 
per la riera. 

0.110 4.560 0,01 1,08 31T x347188 
y4566153 INTERSECCIÓ. Deixem una pista particular a la dreta; seguim per la riera. 

0.50 4.610 0,01 1,09 31T x347231 
y4566146 CRUÏLLA. Trobem dos camins particulars que creuen la pista principal; seguim recte. 

0.140 4.750 0,02 1,11 31T x347345 
y4566079 

INTERSECCIÓ. Deixem la riera i agafem la primera de les dues pistes de terra, sud - sud-oest; 
deixem la riera del Burguet. 

0.220 4.970 0,04 1,15 31T x347252 
y4565876 BARRANC. Creuem un petit barranc que està canalitzat a la banda esquerra. 

0.300 5.270 0,04 1,19 31T x347130 
y4565608 

BIFURCACIÓ. Seguim per l'esquerra, sud-est, pel camí principal asfaltat, el camí del Mas de 
Cantó. Entrem al terme de Vilallonga del Camp. 

0.370 5.640 0,05 1,24 31T x347458 
y4565437 INTERSECCIÓ. Deixem un camí particular a la dreta. 

0.550 6.190 0,09 1,33 31T x347939 
y4565180 BASSA. Deixem una bassa abandonada a la dreta. 

0.180 6.370 0,03 1,36 31T x348099 
y4565091 GIR. Girem a la dreta seguint la pista principal, sud-oest. 

0.100 6.470 0,01 1,37 31T x348049 
y4565008 

INTERSECCIÓ. Girem a la dreta, oest, deixem la pista principal. Seguim el camí del Terme de la 
Font, antic camí de la Selva a Vilallonga quan encara no estava construïda la carretera. 
A l'esquerra seguiríem direcció Vilallonga per aquest camí. 
La Font de l'Astor (d'aquí el nom de Terme de la Font) fou un antic terme avui part del terme de 
la Selva del Camp i de Vilallonga del Camp, proper al nucli de Paretdelgada. L'edificació 
principal és el Mas de Serra. 

0.150 6.620 0,02 1,39 31T x347911 
y4564971 BARRANC. Creuem un petit barranc que baixa per la dreta. 

0.280 6.900 0,04 1,43 31T x347658 
y4564885 

INTERSECCIÓ. Deixem a la dreta una pista particular de terra; seguim recte, sud-oest, per la 
pista asfaltada. 



0.270 7.170 0,04 1,47 31T x347425 
y4564757 

CRUÏLLA. Seguim recte i abandonem la pista asfaltada. Vistes a la muntanya de Sant Pere. 
Aquest camí que creuem fa de límit entre el terme de la Selva del Camp i Vilallonga del Camp. 

0.230 7.400 0,04 1,51 31T x347197 
y4564783 

INCORPORACIÓ. Seguim recte continuant la pista principal, a la dreta se'ns incorpora un camí 
particular. Aquest tram de camí fins la riera s'anomena camí del mas de Mestret. 

0.180 7.580 0,02 1,53 31T x347045 
y4564693 

INCORPORACIÓ. Seguim recte continuant la pista principal, a l'esquerra se'ns incorpora un 
camí particular. 

0.130 7.710 0,03 1,56 31T x346932 
y4564623 

BIFURCACIÓ. Seguim per l'esquerra pel camí principal, la de més al sud, a la dreta camí 
particular. 

0.100 7.810 0,01 1,57 31T x346855 
y4564580 

RIERA. Arribem a la riera. Final del Sender local. Trobem el SL Paret-Delgada. 
Ens falten 3.100 metres per arribar a la Selva. 

3.100 10.910 0,46 2,43 31T x344389 
y4564271 PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS. Fi. 

 



 


