
                             
           
                                                                          

                                                               

19 de juny de 2016  
 

10ª ETAPA: Sant Pere Sallavinera – Ref. Mas del 
Tronc – Torre del Vidal 

 
Recorregut:  16,1 Km    Horari (aprox.): 5,5 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI: 

 
A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal al Prat a l’Avda. Verge de Montserrat cruïlla 
Coronel Sanfeliu, a les 7,10 h recollirem els companys que estiguin al pàrquing de RENFE  
zona de Ca l’Alaio, després anirem cap a Barcelona i entre les 7,20 - 7,25 recollirem la resta de 
companys a la parada de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, costat mar. 
Tot seguit continuarem el viatge cap a Manresa i per la C-25 anirem fins l’àrea de servei de la 
gasolinera de Sant Pere Sallavinera a on esmorzarem i després l’autocar ens portarà fins el 
poble de Sant Pere a on iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 91 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7:   141,95 km. 
 
Iniciarem el recorregut a la Plaça Major de Sant Pere Sallavinera (586 m) seguint una pista en 
lleugera pujada en direcció sud-oest.  
 
1,9 km Collet dels Pastors (651 m), seguirem la pista cap a l’esquerra.  
 
2,5 km Cal Seguets (623 m) 
 
6,7 km Ermita de la M. de Déu del Grauet (563 m), és una bonica església romànica restaurada 
recentment i situada a tocar dels camp de blat. 
 
9,2 km Can Manel (580 m) 
 
11,3 km La Noguera (642 m) des d’aquest punt arrenca el camí que puja a l’església de Sant 
Martí de Maçana, com que és un punt elevat, es pot contemplar una bona vista de la zona.  
Actualment esta en fase d’obres i hi estan canviant l’enrajolat. 
 
12,8 km Refugi de Mas del Tronc (716 m) es propietat de la UEC. Hem acordat amb la Raquel, 
que és la guardiana del refugi, que ens prepari el dinar. Després de dinar tindrem de desplaçar-
nos fins el punt on ens recollirà l’autocar. 



 
13,3 km La Coma (716 m) és una gran casa de pagès que hi tenen bestiar. Deixarem la pista i 
seguirem un camí a la nostre dreta que en lleugera pendent ens portarà fins dalt el coll. 
 
14,7 km Cruïlla de carreters dalt el coll (779 m) seguirem cap a la dreta per una pista ample. 
 
16,1 km La Torre del Vidal (760 m) situada en el km 9 de la carretera BV-1031 que va 
d’Igualada a Els Prats de Rei, Des d’aquest punt arrenca la carretera que va cap a l’Església de 
Sant Martí de Maçana. 
Aquí tindrem l’autocar per retornar a casa. 
   

“Bona ruta” 


