
                             
           
                                                                          

                                                               

18 de setembre de 2016  
 

11ª ETAPA: Torre del Vidal – Rubió - Clariana 
 

Recorregut:  14,01 Km    Horari (aprox.): 4,45 h  

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

 
ITINERARI: 

 
A  ¾ 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal a la porta de l’Hospital de la Vall 
d’Hebrón de Barcelona, després vindrà cap el Prat, a les 7 a l’Avda. Verge de Montserrat 

cruïlla Coronel Sanfeliu recollirà més persones i a les 7,10 h recollirem la resta dels companys 
que estiguin al pàrquing de RENFE  zona de Ca l’Alaio. 
Tot seguit continuarem el viatge per la A-2 cap a Igualada i pararem per esmorzar a l’àrea de 
servei de la gasolinera que hi ha a Jorba, després l’autocar ens portarà cap a Rubió i ens 
deixarà a la Torre del Vidal a on iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 78 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   141,95 km. 

 
Iniciarem el recorregut en el Km 9 de la carretera BV-1031 que va d’Igualada a Prats de Rei a 
on hi ha la Torre del Vidal (760 m).  
 
1,9 km  Deixem la BV-1031 (738 m) i agafem la carretera de l’esquerra, en lleuger descens. 
 
3,7 km  Rubió (632 m) en aquest indret tan sols hi ha l’església, que si podem visitarem, 
l’Ajuntament, i un restaurant, és un poble que te la població disseminada en masies per tot el 
terme municipal. El camí continua baixant. 
 
7,1 km  Riera de Rubió (440 m), passem per una zona ombrívola.  
 
8,6 km  Can Traver (415 m) el camí passa per entre les edificacions de la masia. 
 
9,9 km  Pas sota l’autovia (390 m) i anem a sortir a l’Hostal del Ganxo, un cop passat el pont el 
camí en un tram petit s’enfila bastant fins assolir el Pla de les Alzinetes.  
 
12,19 km  Mas Jordà (464 m) hi l’ermita de Sant Narcís. Continuem per un camí de terra molt 
ample , en el que el pas del vehicles a motor aixeca molta pols. 
 
14,01 km  Clariana (447 m) petita agrupació de cases que pertanyen al municipi d’Anglesola, 
molt ben arreglades, a una part del poble hi ha una construcció que vol semblar un castell. 



En aquest lloc hi trobarem l’autocar que ens tornarà a casa. 
   

“Bona ruta” 


